
 

Natuurlijk Namibië  
Vrijdag 7 tot vrijdag 21 februari 2020 | 15 dagen 

• Nederlandstalige begeleiding door Thérèse De Waele  
• Heerlijke natuurmix: zee, woestijn, zoutvlaktes, duinen, ... 
• Op zoek naar de ‘Big Five’ in Etosha NP en Erindi Game Reserve 

Namibië is een uitgestrekt en dun bevolkt land in het zuiden van Afrika, aan de 
kust van de Atlantische Oceaan tussen Angola en Zuid-Afrika met ook  
Botswana en Zambia als buurlanden. 
 
Reizen doorheen Namibië heeft twee grote troeven: de prachtige, diverse en 
uitgestrekte natuur en de adembenemende fauna en flora. De ongerepte na-
tuur is afwisselend en van een grote schoonheid: onherbergzame streken en 
savannelandschappen; bizarre en adembenemende woestijnen die elke dag 
anders kleuren; de hoogste en meest indrukwekkende zandduinen ter wereld; 
de natuurpracht van de bergen, rotsformaties en de canyons; de zoutpannen en 
de fossiellandschappen. De kustlijn met de Zuid Atlantische Oceaan brengt  
afwisseling in het landschap en laat beklijvende indrukken na. Ook de fauna en 
flora heeft vele verrassingen in petto. Het leven in en rond het water van de 
Atlantische Oceaan, de baaien en meren. En niet in het minst de safari’s in  
Etosha Nationaal Park en Erindi Game Reserve waar we diverse wildsoorten 
kunnen spotten. 
 
We maken ook kennis met de Herero, de Nama, de San (Bosjesmannen) en met 
de Himba, één van de laatste stammen die vasthouden aan hun traditionele 
levensstijl. 
 
We reizen van hoogtepunt naar hoogtepunt! Van Windhoek - de hoofdstad van 
Namibië - via de Kalahari en de Namib Woesıjn naar Sossusvlei en verder naar 
Swakopmund aan de Atlantsiche Oceaan en naar Damaraland en Twyfelfontein 
om te eindigen in Etosha en Erindi. Vele uiteenlopende en unieke ervaringen 
liggen op onze weg. 
 

Voorreisvergadering: zondag 12 december 2019 om 14u. 

 Reis gegarandeerd vanaf min. 10 personen  
(max 20 personen). 

Prijzen onder voorbehoud volgens beschikbaarheid.  
Behoudens afwijking zijn nooit inbegrepen: eventuele 
verhoging van luchthaventaksen, vergoedingen en fooien, 
de vrije uitstappen. Indien bepaalde omstandigheden het 
niet toelaten (bv klimaat, wegenwerken, ...) kan het  
reisprogramma worden aangepast. 

Formaliteiten: internationale reispas  
(min. 6 maanden geldig na vertrek uit Namibië) 

Verplichte inentingen: Hepatitis A 
Aangeraden: DTP vaccinatie, Hepatitis B en  
malariapreventie 

Inbegrepen:  
- Vluchten heen en terug inclusief autocar naar Frankfurt vanaf Lochristi 
- Nederlandstalige begeleiding door Thérèse De Waele en lokale gids 
- Alle vermelde transfers ter plaatse 
- Verblijf in de vermelde hotels volgens programma 
- Maaltijden volgens programma (half pension + 7 lunches) 
- Inkomgelden volgens programma 
- Luchthaventaksen en BTW 
 
Niet inbegrepen:                                                                  
- Niet vermelde maaltijden    
- Reis– en annulatieverzekering   
- Persoonlijke uitgaven          

Slagmanstraat 23 | 9080 Lochristi | T 09 395 90 30 | info@alleenreizenden.be | www.alleenreizenden.be 

p.p. 

vanaf 

€ 4410 

in dubbel € 4510 

PRIJS PER PERSOON 

€ 4790 in single 

-€ 100 per persoon 

DE EERSTE 5 BOEKINGEN: 
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Een uitgebreid programma vindt u op: 
www.alleenreizenden.be 

Of contacteer ons:    
T 09 395 90 30| info@alleenreizenden.be 

Dag 1: België - Frankfurt - Windhoek (A) 
Transfer per bus naar Frankfurt met opstapplaatsen in 
Lochristi en tussenstop in Antwerpen Crowne Plaza.  
Vertrek vanuit Frankfurt met een nachtvlucht van  
Air Namibia.  
 

Dag 2: Windhoek - Kalahari (O-A) 
Aankomst (zonder jetlag!) in de vroege morgen op de 
luchthaven van Windhoek. Kennismaking met de lokale 
gids van Namibië. We bezoeken in Windhoek het  
Monument van de Onafhankelijkheid, Heroes Acre en het 
museum. We rijden in zuidelijke richting naar de Kalahari. 
In de namiddag vertrekken we met open jeeps doorheen 
de rode duinen voor een aperitief bij zonsondergang.  
Avondmaal en overnachting in Godwana Kalahari Anib  
Lodge 4*. 
 

Dag 3 & 4: Kalahari - Namib Woestijn (O-A) 
De reis gaat verder naar de Namib Woestijn. De volgende 
ochtend verkennen we de betoverende omgeving rond 
Sossusvlei, Dooivlei, Duin 45 en de Sesriem Canyon.  
Avondmaal en overnachting in Solitaire Desert Guest Farm 
Lodge. 
  

Dag 5: Namib Woestijn – Swakopmund (O-A) 
We rijden over de Gaub Pass en de Kuiseb Pass  doorheen 
een bergachtig woestijnlandschap. We kruisen de Steen-
bokskeerkring en rijden naar Swakopmund – een Duits 
ogend stadje - aan de Atlantische kust. In de namiddag is er 
tijd om het gezellige stadje te verkennen. Avondmaal en 
overnachting in Hansa Hotel 4*. 
  

Dag 6: Swakopmund (O-M-A) 
In de vroege ochtend vertrekken we langs de kustweg naar 
Walvisbaai voor een zeesafari op zoek naar zeehonden, 
dolfijnen en pelikanen. We genieten aan boord van verse 
oesters, lekkere hapjes en een glaasje ‘fonkelwyn’.  
We varen naar het guano-platform gebouwd over Bird 
Rock. Op de terugweg naar Swakopmund houden we halt 
aan de baai waar een flamingo kolonie huist. In de namid-
dag is er optioneel een bezoek aan de Mondesa township. 
Een unieke en aangrijpende ervaring. Avondmaal in een 
restaurant aan de kust en overnachting in Hansa Hotel 4*. 
 

Dag 7: Swakopmund - Usakos - Damaraland (O-A) 
We verlaten de kust en rijden het binnenland in doorheen 
de mijnstreek met stop in Usakos waar we de markt van de 
mineralen, kristallen en fossielen bezoeken en Outjo een 
dynamisch stadje in Damaraland, een ruw maar prachtig 
gebied in Centraal Namibië. In dit gebied leven de  
zeldzame woestijnolifanten. Avondmaal en overnachting in 
Damara Mopane Lodge in Khorixas 3*.   
 

Dag 8: Damaraland (O-A) 
We bezoeken het Versteende Woud met 280 miljoen jaar 
oude fossielbomen, we rijden naar Twijfelfontein en maken 
een wandeling langsheen spectaculaire rotsformaties met 
prehistorische rotstekeningen die Unesco werelderfgoed 
zijn. We beëindigen onze dag met een bezoek aan de 
‘Organ Pipes’. Avondmaal en overnachting in Damara 
Mopane Lodge in Khorixas 3*.   
 

Dag 9: Damaraland - Otjikandero (O-M-A) 
In de voormiddag bezoeken we de Himba-stam in  
Otjikandero. De Himba zijn half-nomaden die leven in  
Kaokoveld, een dunbevolkte regio. Na de lunch is er vrije 
tijd om te genieten van de faciliteiten van de Lodge.  
Avondmaal en overnachting in Damara Mopane Lodge in 
Khorixas 3*.  
 

Dag 10: Damaraland - Etosha NP (O-M-A) 
Via Outjo gaan we op weg naar Etosha Nationaal park, één 
van de grootste en belangrijkste wildparken van Zuidelijk 
Afrika. Onze lodge is gelegen dicht bij de Anderson Gate die 
toegang geeft tot het park. Bij aankomst in de namiddag is 
er tijd om te ontspannen in de lodge. Avondmaal en  
overnachting in Toshari Lodge 4*. 
  

Dag 11: Etosha NP (O-M-A) 
Vroeg in de ochtend vertrekken we op safari in open jeeps 
voor een ganse dag (inclusief picknick lunch). Avondmaal 
en overnachting in Toshari Lodge 4*. 
 

Dag 12: Etosha NP – Erindi Game Reserve (O-M-A) 
Na het ontbijt vertrekken we via Otjiwarongo, de streek 
van de Herero bevolking, naar Erindi. Erindi Game Reserve 
is een privaat reservaat gekend voor zijn hoge concentratie 
aan wild. Na de lunch trekken we samen met de San-stam 
in open jeeps off road doorheen dit enorme reservaat en 
sluiten af met een drink bij zonsondergang. Avondmaal en 
overnachting in Old Traders Lodge 3*. 
 

Dag 13: Erindi Game Reserve - San dorp (O-M-A) 
Voor de laatste keer vroeg uit de veren voor een ochtend-
safari. In de namiddag zijn we te gast bij de San of  
Bosjesmannen. We maken er kennis met hun dorp en  
levenswijze. Avondmaal en overnachting in Old Traders 
Lodge 3*. 
 

Dag 14: Erindi Game Reserve – Windhoek (O-M) 
Na een rustige start genieten we op het observatieplatform 
van de lodge van de dieren in en om de grote poel bij de 
lodge. Na de lunch rijden we richting Windhoek. Onderweg 
bezoeken we nog de artisanale markt van Okahandja. 
Nachtvlucht met Air Namibia naar Frankfurt. 
 

Dag 15: Aankomst Frankfurt - België 
Aankomst in Frankfurt. Transfer per bus naar uw  
afstapplaats. 
 
(O= Ontbijt; M= Middagmaal; A= Avondmaal) 
 
De vermelde hotels zijn steeds onder voorbehoud en kunnen  
vervangen worden door een gelijkwaardig alternatief. 


