
 
 
 
 

13-daagse rondreis door Botswana 
met grensstreek Namibië en Zimbabwe 

vertrek 27 oktober 2019 
 

DAGPROGRAMMA 

 

 
 
 
Dag 1 – zo 27 okt.  – van Amsterdam naar Windhoek 
Rechtstreekse avond/nachtvlucht met KLM naar Windhoek (Namibië). 
 

Dag 2 – ma 28 okt. – naar Gobabis 
Vanuit Windhoek rijden wij met onze bus naar Gobabis, dat aan de rand van de 
Kalahari woestijn ligt. Dit is het leefgebied van de San-bevolking. 
Ons welkomstdiner wordt bereid boven een knapperend kampvuur. 
 

Dag 3 –  di 29 okt. – ontmoet de San en door naar Maun 
Bij het krieken van de dag nemen de San (Bosjesmannen) ons mee op een 
wandeling door hun leefgebied. Zij laten ons zien hoe zij al duizenden jaren leven 
van wat het land hen biedt. In de namiddag rijden we Botswana binnen en 
overnachten wij in Maun, aan de rand van de Okavango Delta. Vanavond 
traditionele muziek met diverse traditionele dansen van de Dikgantshwane. 
 
Voor het slapen nog even onze zachte plooibare reistas inpakken voor twee 
overnachtingen in tentenkampen in de Okavango Delta. De koffer met de rest 
van de bagage blijft veilig achter. 
 

Dag 4 – wo 30 okt. – op safari in Moremi Game Reserve! 
Zodra we het zuiden van Moremi binnenrijden, verandert het landschap in een 
mozaïek van graslanden, kanalen, bossen en lagunes. Moremi beslaat ongeveer 
een kwart van de Okavango Delta en is het leefgebied van onder meer olifanten, 
leeuwen en buffels. 
Aan het einde van de middag maken wij onze eerste gamedrive in een 4x4-jeep, 
waarbij we op zoek gaan naar de vele wild- en vogelsoorten. 
 

Dag 5 – do 31 okt. – twee gamedrives in Moremi Game Reserve 
Zowel bij zonsopkomst als bij zonsondergang maken wij weer een gamedrive. 
Tussendoor tijd om te ontspannen in het kamp en alle dieren te bewonderen die 
zich op deze schaduwrijke plek ophouden. Het absolute 'Out of Africa'-gevoel! 
  

Dag 6 – vr 1 nov. – gamedrive en via Maun naar Nata 
Deze gamedrive maken wij op de terugweg naar Maun. Even onze bagage 
ophalen, opfrissen en dan door naar Nata. Vanuit onze lodge, genietend van een 
drankje, speuren wij naar olifanten, terwijl de zon langzaam ondergaat. 
 

Dag 7 – za 2 nov. – gamedrive en onmetelijke zoutpannen in Nata 
In de vroege ochtend eerst een uitgebreide gamedrive. Later brengen wij een 
bezoek aan de Makgadikgadi Pannen. Wij staan op de met zoutkristallen bedekte 
witte bodem van wat 2000 jaar geleden nog een heel groot meer was, waardoor 
elke oriëntatie verdwijnt. 
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Dag 8 – zo 3 nov. – bootsafari in Chobe National park 
Wij rijden naar Kasane, de toegangspoort voor ons volgende park; Chobe. 
Tijdens de bootsafari zien wij kuddes olifanten en wie weet ook nijlpaarden 
drinken bij de rivier. Vergeet niet de vele kleurrijke vogelsoorten te spotten. 
 

Dag 9 – ma 4 nov. – gamedrive in Chobe National park 
Vóór het ontbijt/de brunch maken we een gamedrive. Na de lunch … 
 

Dag 10 – di 5 nov. – naar Zimbabwe en de Victoria watervallen  
Na alle grensformaliteiten rijden we Zimbabwe binnen op weg naar de Victoria 
watervallen. De nevel van de 9 miljoen liter water die hier per seconde naar 
beneden klettert, wordt steeds duidelijker en ineens rijden wij het regenwoud in. 
In de middag een wandeling langs de vele uitzichtpunten op deze spectaculaire 
watervallen. ‘s Avonds genieten we van een dinnercruise op de Zambezi Rivier. 
 

Dag 11 – wo 6 nov. – traditioneel Afrikaans 
In de ochtend bezoeken we een authentiek Afrikaans dorp in de omgeving van 
Victoria Falls; een geheel andere wereld! De dorpelingen laten ons iets zien van 
de dagelijkse taken in hun leven, zoals onder andere het werken op het veld. 
‘s Middags bezoeken wij een kunstnijverheidsmarkt, waar Zimbabwaanse 
handwerk wordt gemaakt. Batik, marimba, drums, zeepsteen. De kunstenaars 
zijn allemaal even enthousiast en vertellen ons er graag meer over. 
‘s Avonds een traditioneel viergangen Boma diner. Het is een unieke culturele 
ervaring met muziek, traditionele dansers en lokale gerechten. 
 

Dag 12 – do 7 nov. – Livingstone Island, afscheidslunch en retour AMS 
In de ochtend maken wij een tour naar Livingstone Island; het kleine eilandje op 
de rand van de Victoria watervallen. 
De afscheidslunch is in het Bridge Café, het enige restaurant in Zimbabwe of 
Zambia van waar “the face” van de Victoria watervallen is te zien. Het restaurant 
is gebouwd op een platvorm boven de Batoka Gorge en is gelegen aan een 
historische brug. 
 
Na de lunch moeten wij langzaam maar zeker beginnen aan onze terugreis. Eerst 
de avondvlucht van Victoria Falls naar Nairobi. Na een korte overstap vliegen wij 
rechtstreeks terug naar Amsterdam. 
 

Dag 13 – vr 8 nov. – aankomst AMS Schiphol 
Vol van de prachtige herinneringen aan Afrika en terugdenkend aan een 
onvergetelijke reis staan wij in de vroege ochtend op Schiphol. 
 
 

Wijzigingen van en aanvullingen op dit programma zijn voorbehouden. 


