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Reisspecialist -

MATOKE TOURS
Nicole van Etten

“Nooit opgegroeid met verre reizen was ik juist extra
verwonderd toen ik zelf het reizen ‘ontdekte’! Andere plekken
zijn bijzonder maar niets topt aan de warmte, uitbundige
mensen, dieren en het natuurschoon van het Afrikaanse
continent. Eenmaal verleid, wil ik niets anders meer!”

Beste Afrikaliefhebber,

Een primeur voor Matoke Tours én Botswana! Een complete groepsreis naar Botswana waar u op reis
gaat naar de mooiste wildparken van Afrika en de uitgestrekte zoutpannen van Makgadikgadi Pan en
Nxai Pan.

In dit reisvoorstel vindt u de eenmalige en exclusieve groepsreis naar Botswana! Een reis waar de nadruk
ligt op safari's in Savuti, Chobe en Khwai én Moremi in de Okavango Delta. De beste en meest wildrijke
gebieden van Botswana zijn dus geselecteerd. Totaal staan er tien dagen safari gepland met een variatie
tussen de jeep-, wandel-, boot-, mokoro-,  en nachtsafari. 

Via een sprookjesachtige safarivlucht over de Okavango Delta vliegt u naar Maun. Vanuit hier vervolgt de
groepsreis naar Makgadikgadi. De reis sluit af met drie nachten bij de luxe lodge. Meno a Kwena wordt als
uitvalsbasis gebruikt voor het bezoek aan de Boteti rivier, Makgadikgadi Pan en Nxai Pan. 

Wat deze groepsreis verder bijzonder maakt is dat vrijwel alles inclusief zit. Alle drankjes, maaltijden,
activiteiten etc. zijn reeds opgenomen. En zoals u van Matoke Tours gewend bent gaan er maximaal 12
reizigers mee! Ik wens u heel veel plezier toe met het doornemen van deze unieke groepsreis. 
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INFORMATIEDAGEN
Matoke Tours ontmoeten? Kom naar een
van onze infodagen en reis met ons mee
door Afrika!

AANMELDEN

NIEUWSBRIEF
Blijf op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen en laat u inspireren door
onze Afrika ervaringen!

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

INHOUDSOPGAVEINHOUDSOPGAVE

Uw Afrika specialist

Reis introductie

Reisroute

Dag tot dag beschrijving

Prijsoverzicht

Vluchten
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Matoke Tours stelt zich als doel om iedere reiziger te laten verwonderen; 
Op elke Afrika reis én elke dag opnieuw! 

Wat we daarmee bedoelen? Je echt levend voelen wanneer je met je 
blote voeten in de rode aarde de zon onder ziet gaan in de Serengeti. 
Je een beetje schamen dat je al om 7 uur ’s ochtends met een glas 
champagne in je hand staat na een luchtballon safari in de Masaai 
Mara. Nog steeds niet kunnen bevatten wat je net hebt meegemaakt 
tijdens de gorilla trekking in Bwindi, terwijl je 2 uur later zwemt in 
het schilderachtige Mutanda meer. Een gevoel van intens geluk als 
je voor het eerst op de rand van een levende vulkaan in Ethiopië 
staat. En, totale verwondering over al die bizarre inheemse dieren-
en plantensoorten die je alleen maar in Madagascar vindt.  Zomaar 
een greep uit alle intense en unieke momenten die je alleen in Afrika 
meemaakt. Matoke Tours koestert een diepe liefde voor Afrika en we 
nemen u graag mee in onze wereld!

matoke tours
uit liefde voor afrika

“Van jongensdroom 
tot professionele 
reisorganisatie.”
Met een laptop op de zolderkamer van het 
studentenhuis werd de eerste reis van Matoke Tours 
samengesteld. Wat ooit een spannende jongensdroom 
was, is inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerde 
reisorganisatie. - “Dreams come true!”- Inmiddels 
biedt Matoke Tours reizen aan door Ethiopië, Kenia, 
Madagascar, Malawi, Namibië, Oeganda, Rwanda, 
Tanzania en Zambia. Daarbij staan originaliteit, service, 
kwaliteit en kleinschaligheid voorop. Dit maakt ons bij 
uitstek de ultieme Afrika specialist. En, dat ziet u terug 
in uw reis!
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6 redenen 
om met matoke 
naar afrika 
te gaan 

Best Beoordeeld 
door reizigers
Matoke Tours behoort wereldwijd tot de best beoordeelde 
reisorganisaties voor Afrika reizen. Zo vindt u ons terug 
in de top-5 van beste reisorganisaties op de website 
van SafariBookings; ‘s-werelds grootste onafhankelijke 
reviewsite over Afrika reizen. Daarnaast vindt u op onze 
eigen website meer dan 1000 klantervaringen. 

garanties
Wanneer u een reis boekt bij 
Matoke Tours bent u verzekerd 
van de belangrijkste garanties en 
zekerheden binnen de reisbranche. 
We zijn lid van ANVR, SGR en het 
Calamiteitenfonds. 

innoVatief &
origineel
Doordat Matoke Tours al vele jaren 
voet op Afrikaanse bodem heeft, 
hebben wij een uitgebreid netwerk 
in Afrika gecreëerd. Daarnaast 
zijn de specialisten met regelmaat 
op de bestemmingen te vinden. 
Dit geeft ons de handvatten 
om creatief te zijn. Afwijken 
van het geijkte en op zoek gaan 
naar iets bijzonders; juist dat 
maakt onze reizen origineel. We 
onderscheiden ons door continu te 
zoeken naar nieuwe routes, unieke 
combinaties, verborgen parels 
en excursies buiten de gebaande 
paden. 

thuis in afrika!
Matoke Tours heeft voet op 
Afrikaanse bodem. Onze  Afrika 
specialisten zijn thuis in een of 
meerdere bestemmingen en 
hebben deze zelf ervaren. U 
krijgt daarom altijd informatie 
uit eerste hand met de juiste en 
gespecialiseerde kennis.

kwaliteit & 
kleinschaligheid
Kwaliteit en kleinschaligheid staan 
bij ons voorop! Een reis met Matoke 
Tours betekent overnachten in 
kleinschalige en comfortabele 
lodges, hotels en tentenkampen. 
Alle accommodaties zijn gelegen 
op de mooiste plekken midden in 
de Afrikaanse natuur! Zo beleeft u 
onze bestemmingen op hun best. 
Uw reis wordt begeleid door een 
professionele chauffeur/gids met 
jarenlange ervaring en een flinke 
dosis passie die tijdens de reis met 
u gedeeld zal worden. 

03. Voet op afri-
kaanse Bodem
Ga mee op een reis door de 
tijd en ontdek hoe Matoke 
Tours is uitgegroeid tot dé 
kwalitatieve Afrika special-

persoonlijk con-
tact & maatwerk
Bij Matoke Tours staan uw 
reiswensen centraal. Vanaf het 
eerste contact delen we graag 
onze  passie voor Afrika met u om 
samen uw droomreis op maat te 
creëren!
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 16-DAAGSE

BOTSWANA GROEPSREISBOTSWANA GROEPSREIS
GROEPSREIS

Een primeur voor Matoke Tours én Botswana! Een
complete groepsreis naar Botswana waar u op reis
gaat naar de mooiste wildparken van Afrika en de
uitgestrekte zoutpannen van Makgadikgadi Pan en
Nxai Pan bezoekt.

Chobe, Khwai, Moremi, Makgadikgadi en Nxai PanChobe, Khwai, Moremi, Makgadikgadi en Nxai Pan
De rondreis start in Kasane waar u de befaamde
bootsafari over de Chobe rivier neemt. Via een en-
route safari vervolgt de groepsreis naar Savuti. Dit
het meest wildrijke gebied van Chobe waar met
regelmaat een jacht van leeuwen op olifanten
wordt waargenomen. De safari komt tot een
hoogtepunt in de wereldberoemde Okavango Delta. Totaal verblijft u hier zes nachten op twee unieke
locaties; in het Khwai Reservaat en het Moremi Game Reservaat.
In Khwai beleeft u de meest gevarieerde safari’s per mokoro-, wandel-, nacht- en jeepsafari. In Moremi
onderneemt u spannende jeepsafari’s. Op beide locaties geniet u van de adembenemende landschappen.
De prachtige waterpartijen, wildrijke eilanden en bosrijke regio’s zijn uw domein voor een week!
De groepsreis wordt afgesloten bij de fotogenieke zoutpan van Makgadikgadi Pan en Nxai Pan. Vanuit de
lodge gaat u op landschapssafari en te voet met de Bosjesmannen op avontuur.

Het onaardse en oneindige landschap wordt slechts af en toe doorbroken door een majestueuze baobab
boom of rotsachtig eiland. ’s Nachts beleeft u de meest spectaculaire sterrenhemel mogelijk in Botswana!

Zeer comfortabel overnachten in de natuur – alles inclusief!Zeer comfortabel overnachten in de natuur – alles inclusief!
Tijdens de safari’s in Chobe en de Okavango Delta overnacht u in het sfeervolle en comfortabele mobiele
kamp. De essentie van een safari wordt optimaal beleeft tijdens deze ‘mobile camping’. Het team zet op
vooraf gereserveerde safarilocaties een compleet kamp op waarbij het u aan niets ontbreekt. Elke avond
geniet u van een driegangen diner met koude drankjes! Een groot restaurant tent ontbreekt daarbij
uiteraard niet. De privétenten zijn 3x3m met daaraan een buitenbadkamer van 2x3m bevestigd. Hierin
staan stevige stretcherbedden met prima matrassen, goed linnen, handdoeken etc.
Tot slot worden de drie laatste nachten in een luxe lodge nabij Makgadikgadi afgesloten. Ook hier zitten alle
activiteiten, maaltijden en drankjes inclusief. Dit is de meest inclusieve rondreis van Matoke Tours waarbij u
geen extra kosten ter plekke heeft voor maaltijden en drankjes!
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Dag Dag 22  t/mt/m  1616 28-11-2028-11-20  t/mt/m  12-12-2012-12-20

Bijzonder aan deze reisBijzonder aan deze reis

Twee locaties in de Okavango Delta!
Mokoro, jeep, nacht, wandel en jeepsafari's inclusief
Safarivlucht van Moremi Reservaat naar Maun
Afsluiten in een luxe lodge nabij Makgadikgadi
Authentiek Botswana beleven!

Hoogtepunten tijdens deze reisHoogtepunten tijdens deze reis

Kasane - Chobe Rivier - Savuti -  Khwai Reservaat - Moremi Game Reservaat - Makgadikgadi - Nxai Pan -
Maun

Accommodaties BotswanaAccommodaties Botswana

U overnacht tijdens deze groepsreis gedeeltelijk in comfortable mobiel
opgezette kampen en luxe lodges. Alle locaties hebben eigen sanitaire
faciliteiten en liggen op toplocaties, midden in de natuur. Daarnaast zitten
alle maaltijden en drankjes standaard inclusief in Botswana.

Begeleiding in BotswanaBegeleiding in Botswana

Het bezoeken van de mooiste hoogtepunten en beste accommodaties dragen bij aan een geslaagde reis.
Maar, het zijn de professionele en gespecialiseerde gidsen die het Afrikaanse plaatje compleet maken.
Tijdens het mobiel kamperen begeleiden twee ervaren Engelssprekende gidsen / rangers de groep. Bij het
verblijf bij Meno a Kwena nemen deze rangers/ gidsen de begeleiding over! U reist in een kleine groep van
maximaal 12 personen. 

VERVOERVERVOER
Vervoer BotswanaVervoer Botswana

U reist tijdens het mobiel kamperen in open jeeps. Deze voertuigen geven
het beste zicht tijdens de safari's en maken het spotten van wild nog
avontuurlijker. Tussen Moremi Game Reserve en Maun maakt u gebruik
van een lokale safarivlucht u. Tot slot verzorgen de chauffeurs van Meno a
Kwena het vervoer tussen Maun en de lodge. De activiteiten worden hier
ook uitgevoerd per open jeep. 
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  U vliegt vandaag naar Livingstone
Dag 1 27-11-20 Vertrek Amsterdam, Brussel of DüsseldorfVertrek Amsterdam, Brussel of Düsseldorf

 Transfer - Livingstone naar Taita Falcon Lodge
 Taita Falcon Lodge (Halfpension)

Dag 2 28-11-20 Aankomst in LivingstoneAankomst in Livingstone

 Transfer - Taita Falcon Lodge - Kasane
 Mobile Camping (Game Package met drankjes)

Dag 3 29-11-20 Naar Kasane. Bootsafari Chobe, transfer SavutiNaar Kasane. Bootsafari Chobe, transfer Savuti

 Mobile Camping (Game Package met drankjes)
Dag 4 & 5 30-11-20 Jeepsafari's SavutiJeepsafari's Savuti

 Mobile Camping (Game Package met drankjes)
Dag 6 03-12-20 Naar Khwai, Okavango Delta. Middag jeepsafariNaar Khwai, Okavango Delta. Middag jeepsafari

 Mobile Camping (Game Package met drankjes)
Dag 7 04-12-20 Mokoro-, jeep- en nachtsafari KhwaiMokoro-, jeep- en nachtsafari Khwai

 Mobile Camping (Game Package met drankjes)
Dag 8 05-12-20 Wandel-, jeep- en nachtsafari KhwaiWandel-, jeep- en nachtsafari Khwai

 Mobile Camping (Game Package met drankjes)
Dag 9 06-12-20 Naar het hart van de Okavango Delta: Moremi Game ReserveNaar het hart van de Okavango Delta: Moremi Game Reserve

 Mobile Camping (Game Package met drankjes)
Dag 10 & 11 07-12-20 Jeep-, wandel- en nachtsafari's MoremiJeep-, wandel- en nachtsafari's Moremi

 Regionale vlucht - Airstrip Okavango Delta naar Maun
 Transfer - Maun - Meno a Kwena (1.5 uur)
 Meno a Kwena Safari Camp (Game Package met drankjes)

Dag 12 10-12-20 Ochtend safari, vlucht naar Maun. Transfer naar de Boteti RivierOchtend safari, vlucht naar Maun. Transfer naar de Boteti Rivier

REISROUTEREISROUTE
Met liefde delen wij het beknopte overzicht van deze geweldige Afrika rondreis. Per dag leest u welke
hoogtepunten in de reis verwerkt zijn en vindt u de voor u geselecteerde accommodaties met bijbehorende
service. Daarnaast geven we u, indien mogelijk, een indicatie van de reistijd waar u rekening mee dient te
houden. Middels de uitgebreide dag tot dag beschrijving op de volgende pagina's nemen wij u graag mee
op reis door Afrika!
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 Meno a Kwena Safari Camp (Game Package met drankjes)
Dag 13 11-12-20 Makgadikgadi Pan activiteitenMakgadikgadi Pan activiteiten

 Meno a Kwena Safari Camp (Game Package met drankjes)
Dag 14 12-12-20 Nxai Pan activiteitenNxai Pan activiteiten

 Transfer - Meno a Kwena - Maun
 Regionale vlucht - Maun - Johannesburg
 Terugvlucht
- U vliegt van Johannesburg naar Amsterdam, Brussel of Düsseldorf

Dag 15 13-12-20 Ochtend activiteit, transfer Maun voor de terugvluchtOchtend activiteit, transfer Maun voor de terugvlucht

 Thuiskomst -
Dag 16 13-12-20 Aankomst thuisAankomst thuis
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DAG 1

 Taita Falcon LodgeTaita Falcon Lodge (Halfpension)SEMI-LUXESEMI-LUXE

DAG 2

DAG TOT DAG BESCHRIJVINGDAG TOT DAG BESCHRIJVING
Graag nemen we u alvast mee op de voor u op maat gemaakte droomreis door Afrika! Hieronder vindt u een
uitgebreide beschrijving van de gehele reis. De invulling per dag komt overeen met de informatie uit de
eerder beschreven reisroute. Wat staat u elke dag te wachten, wat kunt u verwachten van de verschillende
hoogtepunten, welke excursies sluiten hier perfect op aan en welke accommodatie hebben we speciaal
voor u geselecteerd? U vindt het allemaal op de volgende pagina’s. Veel leesplezier toegewenst!

VERTREK AMSTERDAM, BRUSSEL OF DÜSSELDORFVERTREK AMSTERDAM, BRUSSEL OF DÜSSELDORF

Vandaag start uw Afrika avontuur en vliegt u naar het mooiste continent op aarde!

AANKOMST IN LIVINGSTONEAANKOMST IN LIVINGSTONE

Rond het middaguur arriveert u op Livingstone
Airport. Bij aankomst staat de goedlachse
chauffeur u op te wachten. Na de kennismaking
brengt hij u in een half uurtje naar Taita Falcon
Lodge. Geniet in de middag van de prettige
accommodatie met zwembad. Het bijzondere van
deze accommodatie is het uitzicht over de kloof.
U kunt vanmiddag heerlijk acclimatiseren. Of, trek
er samen met de lokale gids op uit, via een mooie natuurwandeling waarbij u zicht heeft over het
klovensysteem van de Victoria Watervallen.

Deze sfeervolle locatie ligt op een unieke locatie, bovenop een klif nabij
Livingstone. Vanuit de lodge kijk je over de Zambezi rivier en de
dramatische kloof. Verwijderd van de drukte van Livingstone genieten
reizigers hier van een spectaculair zicht over het klovensysteem
Daarnaast geldt de lodge als een ideale uitvalsbasis voor de Victoria
Watervallen én voor een ontspannen start of einde van een rondreis.
De chalets zijn van natuurlijke materialen gebouwd voor een optimale
Afrikaanse ambiance.
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DAG 3

NAAR KASANE. BOOTSAFARINAAR KASANE. BOOTSAFARI
CHOBE, TRANSFER SAVUTICHOBE, TRANSFER SAVUTI

Na het vroege ontbijt wordt u naar Kasane,
Botswana gebracht. Eerst moet u langs de
Zimbabwaanse douanepost. Omdat u het KAZA
visum heeft aangevraagd kunt u hier gratis de
grens over. Na zo’n 2 uur arriveert u in Kasane
waar de gidsen staan te wachten.
Om 09.00u start de bootsafari over de welbekende
Chobe rivier. Na de bootsafari rijdt u weg van de druk bezochte regio’s rondom de rivier. U maakt een en-
route safari naar Savuti waar het mobiele kamp voor de komende dagen al gereed staat.

Chobe Nationaal ParkChobe Nationaal Park

Dit park wordt met name gekenmerkt door de machtige Chobe rivier.
Deze waterbron heeft een enorme aantrekkingskracht op al het
wildleven in de weide omgeving. Chobe staat specifiek bekend om de
grote aantallen olifanten die tussen de Botswaanse, Zimbabwaanse en
Namibische grens migreren. Aan de oever doen de olifanten zich te
goed aan het verse gras. En, met wat meer geluk ziet u deze giganten
oversteken, met slechts de slurf nog zichtbaar boven het water! Op
het land leven hoge concentraties zoog- en roofdieren waaronder

giraffen, zebra’s en leeuwen. Probeer binnen de parkgrenzen van Chobe te overnachten zodat u de
hordes toeristen tijdens de drukste uurtjes vermijdt!

Bootsafari Chobe RivierBootsafari Chobe Rivier

Om 09.00u vertrekt de bootsafari vanuit Kasane over de Chobe rivier.
De boottocht zal er zo’n twee uur over doen en legt de nadruk op de
olifanten, nijlpaarden, vogels en al het wild wat aan de oever te zien is.
Met name een overstekende olifant door het water levert fantastische
plaatjes op!
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 Mobile CampingMobile Camping (Game Package met drankjes)MIDDENKLASSEMIDDENKLASSE

De essentie van een safari wordt optimaal beleeft tijdens een ‘mobile
camping’ rondreis. Het team zet op vooraf gereserveerde locaties een
compleet kamp op waarbij het u aan niets ontbreekt. Elke avond geniet
u van een driegangen diner met koude drankjes! Een groot restaurant
tent ontbreekt daarbij uiteraard niet. De privétenten zijn 3x3m met
daaraan een buitenbadkamer van 2x3m. Hierin staan stevige
stretcherbedden met prima matrassen, goed linnen, handdoeken etc.
Geniet van een comfortabele safari op de mooiste plekjes in de natuur.
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DAG 4 & 5

JEEPSAFARI'S SAVUTIJEEPSAFARI'S SAVUTI

De rangers en het team hebben een prachtig kamp
gebouwd nabij het voormalige Savuti kanaal. Dit is
de uitvalsbasis voor de jeepsafari’s deze dagen. Na
het vroege ontbijt gaat u onder begeleiding van de
gidsen op jeepsafari vandaag en morgen. Savuti
behoort tot Chobe Nationaal Park, het is
toegestaan om vanaf de morgenstond tot
avondschemering op safari te gaan.

SavutiSavuti

Het Savuti kanaal was eens een oase van vruchtbaarheid in een
overwegend droge omgeving. Vroege ontdekkingsreizigers,
waaronder Frederick Selous, omschreven Savuti als een wildrijk
moerasgebied en een uitloper van de Okavango Delta. Na periodes
van afwisselend water en droogte is het kanaal sinds 1981
voornamelijk droog gevallen. Omdat er slechts een paar permanente
waterbronnen in Savuti zijn, is het een imposant safarigebied. De
aarde is vitaminerijk waardoor de grazers dankbaar de voedzame

grassen en struiken eten. Daarnaast is de regio behoorlijk afgelegen én zorgen de permanente
waterbronnen (niet natuurlijk) voor een continue aanvoer van water.

Jeepsafari's SavutiJeepsafari's Savuti

U gaat deze dagen op jeepsafari in Savuti. Voor dag en dauw zit u in
de open jeeps en maakt u zich op voor een prachtige dag in de
Afrikaanse bush. De rangers zullen u voorbij de droge rivierbedding,
via de bosrijke regio’s, naar het moerasgebied brengen. Elk
ecosysteem trekt andere diersoorten aan waardoor u veel verschillend
wild zult zien.
Erg bijzonder aan Savuti is de interactie tussen olifanten en leeuwen.
Het is hier in Savuti waar veel wildlife documentaires zijn opgenomen.

De troepen leeuwen zijn uitgegroeid tot grote families van zo’n 20 tot 30 leden. Het volstond simpelweg
niet om met een zebra al deze buiken te vullen. De leeuwen hebben een ongelofelijke techniek
ontwikkeld om op olifanten te jagen. Wellicht wordt u tijdens uw verblijf getrakteerd op zo’n jacht.
Rond het vallen van de avond arriveert u op het kamp waar het kampvuur al staat te branden. Hef het
glas tijdens de zonsondergang met elkaar op een mooie safaridag, ver van de bewoonde wereld.
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 Mobile CampingMobile Camping (Game Package met drankjes)MIDDENKLASSEMIDDENKLASSE

De essentie van een safari wordt optimaal beleeft tijdens een ‘mobile
camping’ rondreis. Het team zet op vooraf gereserveerde locaties een
compleet kamp op waarbij het u aan niets ontbreekt. Elke avond geniet
u van een driegangen diner met koude drankjes! Een groot restaurant
tent ontbreekt daarbij uiteraard niet. De privétenten zijn 3x3m met
daaraan een buitenbadkamer van 2x3m. Hierin staan stevige
stretcherbedden met prima matrassen, goed linnen, handdoeken etc.
Geniet van een comfortabele safari op de mooiste plekjes in de natuur.
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 Mobile CampingMobile Camping (Game Package met drankjes)MIDDENKLASSEMIDDENKLASSE

DAG 6

NAAR KHWAI, OKAVANGONAAR KHWAI, OKAVANGO
DELTA. MIDDAG JEEPSAFARIDELTA. MIDDAG JEEPSAFARI

Na alle safariontmoetingen in Savuti, Chobe is het
tijd om verder te reizen. Terwijl u geniet van een
prachtige en-route safari naar de noordelijke Khwai
regio in de Okavango Delta, wordt het mobile
kamp in Savuti afgebouwd. Tijdens de middag
jeepsafari zorgt het team dat op de nieuwe locatie
in Khwai het mobile kamp verschijnt. De eerste drie
nachten in de Okavango Delta verblijft de groep op deze spectaculaire locatie!

Khwai ConcessieKhwai Concessie

Landschappelijk gezien is de Khwai Concessie één van de allermooiste
regio’s van de Okavango Delta én daarmee van Botswana. Khwai ligt
zuidelijk van Chobe en noordoostelijk van Moremi. De waterrijke
lagunes, kanalen, open savannes en bosrijke regio’s wisselen elkaar
continue af. Het creëert een sprookjesachtige setting waarbij het
Afrikaanse dierenrijk zich thuis voelt in het best passende ecosysteem
per dierengroep. Zo zijn de wilde honden graag geziene gasten in de
bosrijke regio’s, terwijl de cheeta en serval beter gedijen op de open

vlaktes. Op en rondom het water wisselen de kleurrijke vogels, grote groepen nijlpaarden en krokodillen
elkaar af. De olifanten meanderen met hun kolossale lichamen gemakkelijk van de ene regio naar de
andere, zoekend naar voedzame bladeren en vers water.

De essentie van een safari wordt optimaal beleeft tijdens een ‘mobile
camping’ rondreis. Het team zet op vooraf gereserveerde locaties een
compleet kamp op waarbij het u aan niets ontbreekt. Elke avond geniet
u van een driegangen diner met koude drankjes! Een groot restaurant
tent ontbreekt daarbij uiteraard niet. De privétenten zijn 3x3m met
daaraan een buitenbadkamer van 2x3m. Hierin staan stevige
stretcherbedden met prima matrassen, goed linnen, handdoeken etc.
Geniet van een comfortabele safari op de mooiste plekjes in de natuur.
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DAG 7

MOKORO-, JEEP- ENMOKORO-, JEEP- EN
NACHTSAFARI KHWAINACHTSAFARI KHWAI

U ontwaakt in uw comfortabele tent aan de Khwai
rivier. Na het gezamenlijke ontbijt met de groep
start een nieuwe dag boordevol safari’s in Afrika!
Door de aanwezigheid van het vele water is het
mogelijk vandaag de Okavango Delta per mokoro
te ontdekken. Het is kenmerkend voor de regio en
mag daarom niet ontbreken tijdens de Botswana
groepsreis.

Mokorosafari KhwaiMokorosafari Khwai

De Khwai rivier heeft een enorme aantrekking op het grote en kleine
wild in de gelijknamige concessie. Het is dan ook erg bijzonder om het
perspectief op de natuur en wildleven vanaf het water te krijgen! Dat
kan het beste via de mokoro. Deze methode bestaat al eeuwenlang en
werd ontwikkeld door de oorspronkelijke bewoners van de Okavango
Delta. Met de mokoro konden de bewoners zich gemakkelijk
voortbewegen in de wirwar van kanalen, rivieren en lagunes. Onder
begeleiding van een ervaren mokorogids gaat u één ochtend per

mokoro op zoek naar vogels, kikkers én het grote wild wat zich schuilhoudt tussen het papyrus en
rietgras.

Namiddag Jeep- en nachtsafari KhwaiNamiddag Jeep- en nachtsafari Khwai

Vanmiddag gaat u Khwai per open jeep ontdekken. Zo kunt u
gemakkelijk grotere afstanden overbruggen en zo de verschillende
ecosystemen ontdekken. Khwai wordt gekenmerkt door haar twee
permanente roedels wilde honden. Naast de leeuwen, olifanten en
luipaarden komen hier ook bijzondere zoogdieren voor. Zo is het niet
ongebruikelijk om kuddes sabelantilopen te zien grazen. Maar ook de
cheeta, caracal én de fotogenieke grootoorvos worden met regelmaat
op de lens gezet.

Tijdens de zonsondergang geniet u van een welverdiende ‘sundowner’. Daarna gaan de spotlichten aan
en start de nachtsafari. Tijdens de nachtsafari gaat u op zoek naar nocturne dieren. De aardwolf,
Afrikaanse wilde kat, honingdas, civet en genetkat kunnen gespot worden tijdens deze bijzondere uren
in het donker. Hopelijk is het u vandaag ook gegund één of meerdere van deze prachtige nachtdieren te
zien.
De avonden worden gevuld op het sfeervolle kamp. De chefs hebben wederom een heerlijk driegangen
diner voorbereid in hun ‘bushkeuken’. Dit is ultiem safari beleven op één van de beste safarilocaties van
het Afrikaanse continent.
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 Mobile CampingMobile Camping (Game Package met drankjes)MIDDENKLASSEMIDDENKLASSE

De essentie van een safari wordt optimaal beleeft tijdens een ‘mobile
camping’ rondreis. Het team zet op vooraf gereserveerde locaties een
compleet kamp op waarbij het u aan niets ontbreekt. Elke avond geniet
u van een driegangen diner met koude drankjes! Een groot restaurant
tent ontbreekt daarbij uiteraard niet. De privétenten zijn 3x3m met
daaraan een buitenbadkamer van 2x3m. Hierin staan stevige
stretcherbedden met prima matrassen, goed linnen, handdoeken etc.
Geniet van een comfortabele safari op de mooiste plekjes in de natuur.
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DAG 8

WANDEL-, JEEP- ENWANDEL-, JEEP- EN
NACHTSAFARI KHWAINACHTSAFARI KHWAI

Vroeg op vandaag! Tijdens het krieken van de dag
onderneemt u de wandelsafari. Khwai is de enige
plek tijdens de groepsreis waar het mogelijk is om
op wandelsafari te gaan. Gaat u liever op
jeepsafari? Dan is dat uiteraard ook mogelijk. De
groep deelt zich dan op tussen een wandelsafari
groep en een jeepsafari groep. Zo ervaart iedereen
de Okavango delta op haar best! ’s Middags staat
sowieso de jeepsafari gepland met aansluitend de nachtsafari.

Wandelsafari KhwaiWandelsafari Khwai

Doordat Khwai een concessie is en niet tot het nationale park behoort,
is het toegestaan hier op wandelsafari te gaan. Dit is het moment van
de dag dat het wild langzaam ontwaakt en actief is. De nadruk ligt dan
o.a. op vogels en het kleine wild wat men ‘normaal gesproken’ over
het hoofd ziet. Maar ook leeuwen, olifanten en giraffen kunnen tijdens
de wandelsafari gezien worden. Immers kunnen de rangers niet weten
wat er achter de volgende struik of boom schuilt!
*Afhankelijk van de hoogte van het gras kan het onverantwoordelijk

zijn om op wandelsafari te gaan. Wanneer de gidsen het gras te hoog vinden wordt de wandelsafari
vandaag ingeruild voor een ochtend jeepsafari.

Namiddag Jeep- en nachtsafari KhwaiNamiddag Jeep- en nachtsafari Khwai

Vanmiddag gaat u Khwai per open jeep ontdekken. Zo kunt u gemakkelijk grotere afstanden
overbruggen en zo de verschillende ecosystemen ontdekken. Khwai wordt gekenmerkt door haar twee
permanente roedels wilde honden. Naast de leeuwen, olifanten en luipaarden komen hier ook bijzondere
zoogdieren voor. Zo is het niet ongebruikelijk om kuddes sabelantilopen te zien grazen. Maar ook de
cheeta, caracal én de fotogenieke grootoorvos worden met regelmaat op de lens gezet.
Tijdens de zonsondergang geniet u van een welverdiende ‘sundowner’. Daarna gaan de spotlichten aan
en start de nachtsafari. Tijdens de nachtsafari gaat u op zoek naar nocturne dieren. De aardwolf,
Afrikaanse wilde kat, honingdas, civet en genetkat kunnen gespot worden tijdens deze bijzondere uren
in het donker. Hopelijk is het u vandaag ook gegund één of meerdere van deze prachtige nachtdieren te
zien.
De avonden worden gevuld op het sfeervolle kamp. De chefs hebben wederom een heerlijk driegangen
diner voorbereid in hun ‘bushkeuken’. Dit is ultiem safari beleven op één van de beste safarilocaties van
het Afrikaanse continent.
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 Mobile CampingMobile Camping (Game Package met drankjes)MIDDENKLASSEMIDDENKLASSE

De essentie van een safari wordt optimaal beleeft tijdens een ‘mobile
camping’ rondreis. Het team zet op vooraf gereserveerde locaties een
compleet kamp op waarbij het u aan niets ontbreekt. Elke avond geniet
u van een driegangen diner met koude drankjes! Een groot restaurant
tent ontbreekt daarbij uiteraard niet. De privétenten zijn 3x3m met
daaraan een buitenbadkamer van 2x3m. Hierin staan stevige
stretcherbedden met prima matrassen, goed linnen, handdoeken etc.
Geniet van een comfortabele safari op de mooiste plekjes in de natuur.
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 Mobile CampingMobile Camping (Game Package met drankjes)MIDDENKLASSEMIDDENKLASSE

DAG 9

NAAR HET HART VAN DENAAR HET HART VAN DE
OKAVANGO DELTA: MOREMIOKAVANGO DELTA: MOREMI
GAME RESERVEGAME RESERVE

Vandaag verlaat u de Khwai concessie en wordt
het mobiele kamp weer afgebouwd. De regio met
het meest imposante imago van Afrika staat nu op
de planning; Moremi Game Reserve. Dit is het hart van de Okavango Delta en de regio waar reisgidsen het
normaliter over hebben als er over de Okavango Delta wordt geschreven. Terwijl u ’s middags op safari
gaat bouwt het team het nieuwe mobiele kamp in Moremi op!

Moremi Game ReserveMoremi Game Reserve

Het Moremi reservaat strijkt uit over het oostelijk en centrale deel van
de Okavango Delta, waardoor het vaak als de kern van de delta wordt
gezien. Het grootste eiland van de Okavango Delta is Chiefs’ Eiland,
vernoemd naar stamhoofd Moremi. Chief Moremi heeft met zijn
enorme inzet voor conservering, en de reallocatie van zijn dorp,
sensationeel bijgedragen aan de totstandkoming van het Moremi
reservaat als beschermd natuurgebied in 1963. Het Moremi Game
Reserve laat zich het beste omschrijven als een mozaïek van rivieren,

lagunes, uiterwaarden en eilanden. Het reservaat behoort tot het beste en meest gevarieerde
ecosysteem van het Afrikaanse continent. Door de tomeloze inzet van de lokale bevolking en alle
betrokken concessies en reservaten is Moremi één van de beste conserveringsgebieden met groeiende
wildnummers. De re-introductie van de eens uitgestorven neushoorn is slechts één van de vele
succesverhalen. Het spotten van de ‘big 5’ is daarmee realistisch geworden tijdens de jeepsafari’s in
Moremi.

De essentie van een safari wordt optimaal beleeft tijdens een ‘mobile
camping’ rondreis. Het team zet op vooraf gereserveerde locaties een
compleet kamp op waarbij het u aan niets ontbreekt. Elke avond geniet
u van een driegangen diner met koude drankjes! Een groot restaurant
tent ontbreekt daarbij uiteraard niet. De privétenten zijn 3x3m met
daaraan een buitenbadkamer van 2x3m. Hierin staan stevige
stretcherbedden met prima matrassen, goed linnen, handdoeken etc.
Geniet van een comfortabele safari op de mooiste plekjes in de natuur.
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DAG 10 & 11

JEEP-, WANDEL- ENJEEP-, WANDEL- EN
NACHTSAFARI'S MOREMINACHTSAFARI'S MOREMI

Vandaag en morgen staan er twee volle dagen
jeepsafari gepland in het Moremi reservaat. U gaat
van de morgenstond tot de avondschemering op
safari in Afrika’s meest vooraanstaand wildpark.
Onder begeleiding van de ervaren safarigidsen
gaat u op avontuur in de verschillende
ecosystemen. Op deze manier gaat u zowel
sensationele roofdieren, zoals het luipaard, tot aan kleurrijke watervogels, zoals de Pels visuil, zien.

Okavango DeltaOkavango Delta

De Okavango Delta is de overkoepelende naam van het gigantische
natuurgebied wat onderhevig is aan de seizoensgebonden
overstromingen in de regio. De Okavango Delta wordt onderverdeeld
tussen het Moremi Game Reserve, Mopane Tongue (waaronder de
Khwai concessie valt) en de tientallen privéreservaten die hier omheen
liggen. Ze hebben allen gemeen dat de regio’s vrij solitair zijn. Het gros
van de privéreservaten kan slechts per privévliegtuig of helikopter
bereikt worden. Het maakt de Okavango Delta naast één van de beste

safariregio’s ook één van de meest exclusieve safariplekken van Afrika.
De aanvoer van het vele water is de bron van gezonde wildaantallen en de spectaculaire vergezichten.
Het zorg voor unieke landschappen met kleine of middelgrote eilanden die zijn omringt door water.
Daartussen meanderen kanalen en lagunes die doordrenkt zijn van papyrus en rietgras. Het wildleven
dat kan zwemmen of groot genoeg is om door het water heen te manoeuvreren, kan zich gemakkelijk
van eiland naar eiland verplaatsen. Het wild wat water vreest is beperkt tot kleinere landmassa’s op de
eilanden. Daarnaast zijn er ook grote stukken land met minimale waterhoeveelheden waar de
katachtige, hyena’s, wilde honden etc. beter floreren.
 Hoewelde Okavango Delta bekend staat om haar waterpartijen zitten er grote verschillen tussen de
nattere en drogere jaren. Geen regenseizoen is hetzelfde en daardoor zijn ook jaarlijks de landschappen,
wildaantallen en seizoensgebonden activiteiten veranderlijk.
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 Mobile CampingMobile Camping (Game Package met drankjes)MIDDENKLASSEMIDDENKLASSE

Jeepsafari's MoremiJeepsafari's Moremi

Doordat Moremi landschappelijk erg vlak is, genieten reizigers van
open vergezichten tijdens de jeepsafari’s. Daarnaast kan het wild vrij
rondzwerven tussen de omliggende privéreservaten en het Moremi
reservaat. Buiten het zien van het “bekendere wildleven” zoals buffels,
olifanten, giraffen etc., staat Moremi erom bekend dat reizigers hier
juist vaak lastig te spotten wild aanschouwen.
Tijdens de jeepsafari gaat uw aandacht uiteraard uit naar de leeuwen,
luipaarden, zebra’s, koedoes etc. Maar zoek specifiek naar het nóg

bijzondere wildleven. Samen met de safarigids probeert u de bruine hyena, wilde hond, aardvarken,
caracal en pangolin tijdens de safari’s te spotten. Als u tijdens de safari één van deze unieke dieren gaat
zien mag u zichzelf een gelukkig mens noemen!
Rond het vallen van de avond arriveert u bij het mobiele kamp. Nadat u bent opgefrist geniet u van het
smakelijke diner. Maak u ’s nachts op voor alle spannende geluiden die de dieren maken terwijl ze op
jacht gaan, of zich juist verdedigen.

De essentie van een safari wordt optimaal beleeft tijdens een ‘mobile
camping’ rondreis. Het team zet op vooraf gereserveerde locaties een
compleet kamp op waarbij het u aan niets ontbreekt. Elke avond geniet
u van een driegangen diner met koude drankjes! Een groot restaurant
tent ontbreekt daarbij uiteraard niet. De privétenten zijn 3x3m met
daaraan een buitenbadkamer van 2x3m. Hierin staan stevige
stretcherbedden met prima matrassen, goed linnen, handdoeken etc.
Geniet van een comfortabele safari op de mooiste plekjes in de natuur.
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DAG 12

OCHTEND SAFARI, VLUCHTOCHTEND SAFARI, VLUCHT
NAAR MAUN. TRANSFERNAAR MAUN. TRANSFER
NAAR DE BOTETI RIVIERNAAR DE BOTETI RIVIER

In de ochtend maakt u de laatste jeepsafari in de
Okavango Delta. Daarna neemt u afscheid van het
geweldige team. Ze hebben de afgelopen
anderhalve week altijd voor u klaar gestaan met
verkoelende drankjes, culinaire hoogtepunten en
warm water voor de douche! Na de ochtendsafari vertrekt eind van de ochtend uw lokale vlucht naar Maun
waar bij aankomst een nieuwe gids uw verwelkomt. Dit is een schilderachtige vlucht waarbij u de delta
vanuit de vlucht goed kunt waarnemen omdat u laag blijft vliegen.
Het contrast kan vandaag niet groter zijn… Van de waterrijke en overvloedige Okavango Delta vliegt u in 45
minuten naar het stoffige en slaperige stadje Maun. Het is slechts zo’n anderhalf uur rijden naar uw nieuwe
onderkomen. De groepsreis wordt in stijl afgesloten bij het luxe Meno a Kwena Camp. Meno a Kwena ligt
enerzijds aan de (wildrijke) Boteti rivier en kijkt anderzijds uit over Makgadikgadi Pan. De ideale uitvalsbasis
voor de komende dagen dus!

U vliegt van de Airstrip Okavango Delta naar Maun.

Boteti RivierBoteti Rivier

Grenzend aan de gortdroge Makgadikgadi Pan ligt de Boteti rivier. De
oorsprong ligt in de Okavango Delta van waaruit het water, via de
Thamalakane rivier, in de Boteti rivier stroomt. Afhankelijk van het
waterniveau in de Okavango Delta geldt dat er ook nattere en drogere
jaren zijn voor de Boteti rivier. Het is een van de weinige
waterbronnen in heinde en verre waardoor het veel wildleven
aantrekt. Omgeven door majestueuze bomen trekt het verrassend
wildleven aan waaronder primaten, waterbokken en luipaarden. Grote

kuddes zebra’s passeren seizoenafhankelijk (september t/m november) voorbij de rivier wat vervolgens
veel jagende leeuwen aantrekt. Het is landschappelijk een adembenemende en vruchtbare regio in een
doorgaans droog en eentonig landschap.
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 Meno a Kwena Safari CampMeno a Kwena Safari Camp (Game Package met drankjes)LUXELUXE

Sterrenwacht MakgadikgadiSterrenwacht Makgadikgadi

Neem na het diner de tijd om vanaf uw huisje de sterrenhemel te
bewonderen! Makgadikgadi is één van de donkerste plekken op aarde,
met vrijwel geen lichtvervuiling. Het is dan ook geen verrassing dat dit
een waanzinnig goede plek is om de Melkweg en verschillende
sterrenstelsels met het blote oog te zien!

Met zicht over de Boteti rivier ervaren reizigers hier een luxe safari/
woestijn beleving. Meno a Kwena heeft een schuilplaats waar vanuit
reizigers in alle stilte kunnen genieten van de passerende olifanten,
zebra’s etc. De luxe safaritenten, het zwembad en het uitzicht… het
draagt allemaal bij het exclusieve gevoel alleen op de wereld te zijn. Er
wordt een weids scala aan activiteiten vanuit Meno a Kwena
aangeboden (sommige zijn seizoen afhankelijk) welke allen standaard
worden aangeboden tijdens uw verblijf.
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DAG 13

MAKGADIKGADI PANMAKGADIKGADI PAN
ACTIVITEITENACTIVITEITEN

De regio van Meno a Kwena is op haar best rond
deze tijd. De Boteti rivier en Makgadikgadi trekken
aan het eind van het droge seizoen het meeste
wildleven aan. Nxai Pan is daarentegen juist met
de eerste regens erg succesvol. Onder begeleiding
van de lokale gidsen gaat u zelf te voet en/ of per
jeep ervaren wat de oneindige zoutvlaktes, met
haar incidentele Baobab bomen, voor u in petto hebben!

Makgadikgadi PanMakgadikgadi Pan

Hedendaags is Makgadikgadi Pan één van de grootse zoutvlaktes van
onze planeet. Er wordt gedacht dat zo’n 200.000 jaar geleden dit
gebied bestond uit het enorme Makgadikgadi meer, ook wel ‘super
meer’ genoemd. Het was in grootte vergelijkbaar met Zwitserland. De
resten van de oudste homo sapiens zijn hier gevonden, erop duidend
dat dit de oudste plek is waar onze voorvaders geleefd hebben.
Onder de aarde ligt tussen de Okavango Delta en Makgadikgadi Pan
een breuklijn. Door een minimale verschuiving van de tektonische

platen zo’n 10.000 jaar geleden, veranderde de koers van het water van de Okavango Delta naar Lake
Makgadikgadi. Hierdoor droogde het meer langzaam op. Het imposante zoutmeer is het gevolg hiervan.
Makgadikgadi Nationaal Park is zo’n 3.900km2 groot en bestaat o.a. uit de Sua Pan en Ntwetwe Pan.
Slechts één vijfde van het Nationaal Park beslaat echter de zoutpannen. Het overige deel bestaat uit
Kalahari graslanden. Hoewel het landschap overwegend plat is, zijn er hier en daar fossiel- en
rotsachtige ‘eilanden’ zichtbaar in dit voormalige ‘super meer’. De horizon is tijdens een bezoek dan ook
voornamelijk uw kompas!
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 Meno a Kwena Safari CampMeno a Kwena Safari Camp (Game Package met drankjes)LUXELUXE

Volle dag Makgadikgadi Pan vanuit Meno a KwenaVolle dag Makgadikgadi Pan vanuit Meno a Kwena

U trekt er vandaag op uit met de lokale gidsen van Meno a Kwena. Er
zijn verschillende activiteiten mogelijk. Zo kunt u vandaag de dag
beginnen met een bushwandeling onder begeleiding van de ervaren
Bosjesmannen. Onderweg zoekt u naar micro- fauna en flora. Samen
zoekt u naar sporen, voedsel, uitwerpselen en andere activiteiten van
het lokale wildleven. De Bosjesmannen leggen u uit hoe het
ecosysteem van de zoutpan werkt. Uiteraard vertellen ze ook graag
meer over hun (van oorsprong) nomadenbestaan in het droge

landschap van centraal Botswana. Vraag hier dan ook zeker naar!
In de middag (of volle dag) kunt u per jeep de Makgadikgadi Pan trotseren! Rond oktober en november
komen grote kuddes hoefdieren richting de Boteti rivier. Tijdens het regenseizoen kan het droge land
ogenschijnlijk overnacht veranderen in een oase van leven met grote kuddes hoefdieren, pelikanen en
flamingo’s. Het gortdroge vlakke land creëert de rest van het jaar een wreed en onbarmhartig gebied.
Slechts enkele (nomadische) dieren kunnen hier (seizoensgebonden) overleven. Reizigers met geduld en
oog voor het kleine wild, zullen beloond worden met unieke ontmoetingen die men in eerste instantie
niet voormogelijk hield!

Met zicht over de Boteti rivier ervaren reizigers hier een luxe safari/
woestijn beleving. Meno a Kwena heeft een schuilplaats waar vanuit
reizigers in alle stilte kunnen genieten van de passerende olifanten,
zebra’s etc. De luxe safaritenten, het zwembad en het uitzicht… het
draagt allemaal bij het exclusieve gevoel alleen op de wereld te zijn. Er
wordt een weids scala aan activiteiten vanuit Meno a Kwena
aangeboden (sommige zijn seizoen afhankelijk) welke allen standaard
worden aangeboden tijdens uw verblijf.
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DAG 14

NXAI PAN ACTIVITEITENNXAI PAN ACTIVITEITEN

Na het ontbijt rijdt u richting Nxai Pan. Met wat
geluk zijn de eerste regens hier gevallen wat
tijdens het regenseizoen grote kuddes hoefdieren
aantrekt. Buiten de ontmoetingen met het
wildleven staan de fotogenieke Baines’ Baobabs
vandaag op het programma! Als u tijdig terugkeert
bij Meno a Kwena heeft u voldoende tijd om ‘s
middags te genieten van de prachtige lodge.

Nxai PanNxai Pan

Noordelijk van de Makgadikgadi Pan ligt Nxai Pan. Jaarlijks trekken tijdens het regenseizoen van
december t/m april gigantische kuddes zebra’s, gnoes, gemsbokken en springbokken over de dan
vruchtbare savannes. De kalveren worden tijdens het regenseizoen geboren waardoor veel roofdieren
ook richting Nxai Pan trekken.
Tijdens de droge maanden kan ook ander wild passeren zoals olifanten, cheeta’s en jakhalzen. Echter,
zijn deze waarnemingen minder voorkomend. Kenmerkend voor Nxai Pan is de schitterende formatie
van Baobab bomen, vernoemd naar de Engelse artiest en ontdekkingsreiziger, Thomas Baines. Baines’
Baobabs zijn te vinden aan de oostzijde van de zoutvlakte. Er wordt geschat dat dit gebied dateert uit
105.000 tot 128.000 jaar terug, toen Makgadikgadi nog een ‘super meer’ was en Nxai Pan
waarschijnlijk een aangrenzend strand was.

Nxai PanNxai Pan

Vanuit de accommodatie rijdt u vandaag naar Nxai Pan. De gidsen
gaan op zoek naar het kleine en grote wildleven wat hier voorkomt.
Uiteraard worden de prachtige Baines’ Baobabs niet overgeslagen
voor een memorabele foto met verkoelend drankje. Afhankelijk van uw
wensen kunt u vandaag één volle of halve dag verblijven bij Nxai Pan.
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 Meno a Kwena Safari CampMeno a Kwena Safari Camp (Game Package met drankjes)LUXELUXE

Met zicht over de Boteti rivier ervaren reizigers hier een luxe safari/
woestijn beleving. Meno a Kwena heeft een schuilplaats waar vanuit
reizigers in alle stilte kunnen genieten van de passerende olifanten,
zebra’s etc. De luxe safaritenten, het zwembad en het uitzicht… het
draagt allemaal bij het exclusieve gevoel alleen op de wereld te zijn. Er
wordt een weids scala aan activiteiten vanuit Meno a Kwena
aangeboden (sommige zijn seizoen afhankelijk) welke allen standaard
worden aangeboden tijdens uw verblijf.
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DAG 15

OCHTEND ACTIVITEIT,OCHTEND ACTIVITEIT,
TRANSFER MAUN VOOR DETRANSFER MAUN VOOR DE
TERUGVLUCHTTERUGVLUCHT

Slaap vandaag uit of of trek er nog één keer op uit
met de gidsen van Meno a Kwena. Er is voldoende
tijd om in de schuilplaats te zitten en zo héél
dichtbij het wild te komen wat haar dorst komt
lessen in de Boteti rivier. Nadat iedereen heeft
gebruncht moet de bagage toch echt ingepakt worden. In zo’n anderhalf uur wordt u terug naar Maun
gebracht. Om 14.00u vertrekt de vlucht naar Johannesburg. Wacht hier op de aansluitende avondvlucht
terug naar huis.

U vliegt van Maun naar Johannesburg.

Vandaag vliegt u terug naar Nederland/Belgie.
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DAG 16

AANKOMST THUISAANKOMST THUIS

Vandaag landt u met een koffer vol prachtige nieuwe herinneringen.

Thuiskomst met een koffer vol mooie herinneringen.
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Prijs EUR €5.350,00 per persoon

INCLUSIEFINCLUSIEF

Sfeervolle accommodaties conform reisroute
Alle maaltijden tijdens de rondreis
Alle drankjes tijedns de rondreis (m.u.v. de
eerste nacht in Livingstone)
Alle parkentree gelden
Alle mogelijke jeepsafari's in de parken
Alle mogelijke activiteiten vanuit Meno a
Kwena
Proffesionele Engelssprekende gidsen/
rangers

EXCLUSIEFEXCLUSIEF

Internationale vlucht
Fooien
Eenpersoonstoeslag (€ 850,- per persoon)
Visumkosten 

• Reserveringskosten (per factuur) €25,00
• Calamiteitenfonds (per factuur) €2,50

BIJKOMENDE KOSTENBIJKOMENDE KOSTEN De genoemde accommodaties tijdens de
groepsreis zijn onder voorbehoud van
mogelijke wijzigingen. Uiteraard streven wij
ernaar alles te boeken volgens programma.
Mocht dat een keer niet lukken, dan zorgt
Matoke Tours voor een verglijkbare
accommodatie. Bij de reisbescheiden
ontvangt u uw reisschema met definitieve
accommodaties. 

 

PRIJSOVERZICHTPRIJSOVERZICHT
Nadat u lekker kon wegdromen en elke dag tot in detail heeft beleefd, zetten we nu weer beide voeten op
aarde. Want; bij elke droomreis hoort een prijs! Welke facetten inbegrepen zijn in de prijs vindt u onder
‘inclusief’, de bijkomende kosten onder ‘exclusief’. Daarnaast delen we graag optionele excursies en/of
accommodatie upgrades met u. Mogen wij met u meedenken over de vluchten? Dan vindt u deze hieronder
ook!

De prijs voor deze reis bedraagt:
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Dag Dag 33 29-11-20 Bootsafari Chobe Rivier -
Dag Dag 44 30-11-20 Jeepsafari's Savuti -
Dag Dag 88 04-12-20 Mokorosafari Khwai -
Dag Dag 88 04-12-20 Namiddag Jeep- en nachtsafari Khwai -
Dag Dag 99 05-12-20 Wandelsafari Khwai -
Dag Dag 99 05-12-20 Namiddag Jeep- en nachtsafari Khwai -
Dag Dag 1111 07-12-20 Jeepsafari's Moremi -
Dag Dag 1414 10-12-20 Sterrenwacht Makgadikgadi -
Dag Dag 1515 11-12-20 Volle dag Makgadikgadi Pan vanuit Meno a Kwena

-
Dag Dag 1616 12-12-20 Nxai Pan -

INBEGREPEN EXCURSIESINBEGREPEN EXCURSIES
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Vlucht per persoon

VLUCHTENVLUCHTEN
Hieronder vindt u de vluchtoptie passend bij de reis in dit reisvoorstel.

De vlucht van Maun naar Johannesburg vertrekt om 14.00u en kost ongeveer EUR 200 - 250,- p.p.De vlucht van Maun naar Johannesburg vertrekt om 14.00u en kost ongeveer EUR 200 - 250,- p.p.
Deze vlucht komt bovenop onderstaande vlucht. Deze vlucht komt bovenop onderstaande vlucht. 
 
HeenvluchtHeenvlucht

datumdatum reisroutereisroute vertrekvertrek aankomstaankomst duurduur overstapoverstap maatschappijmaatschappij

27-11-2020 Amsterdam - Livingstone 17:25 12:45* 18h20 via Londen &
Johannesburg

British
Airways

TerugvluchtTerugvlucht

11-12-2020 Johannesburg-
Amsterdam

21:00 10:40* 14h40 via London British
Airways

Opmerking(en):Opmerking(en):

  

* aankomst volgende dag

Deze prijs van de vlucht is niet gegarandeerd en kan wijzigen. Om een vluchtprijs vast te
zetten, moeten we het ticket voor u in optie zettten. 

De prijs voor de vlucht(en) bedraagt:
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