WANDEL SAFARI
ZUID AFRIKA
Tourcode:LA-SunJJa14

Een 14 daagse groep safari
in internationaal gezelschap
min 4, max 12 personen

Een wandelsafari dat een verscheidenheid aan schilderachtige en culturele bestemmingen
in Zuid-Afrika aan doet, inclusief een bezoek aan het prachtige koninkrijk Swaziland. Dit is
een actieve vakantie en de wandelingen variëren van ontspannen tot uitdagend en bieden
een uniek avontuur voor diegenen die geïnteresseerd zijn in een wandelvakantie.
Hoogtepunten zijn bezoeken aan het oude mijnstadje Pilgrims Rest, de wildreservaten van
Zululand en Kruger, de slagvelden van Dundee en de imposante Drakensbergen.

Woni Safaris Belgium is een onderdeel van Copco Travel BVBA (Lic A6095)
Lid van de Vereniging Vlaamse Reisagenten
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Gedetailleerd reisprogramma
Dag 1 & 2: Mpumalanga
Ontbijt (dag2)-Lunch-Diner
Jullie verlaten Johannesburg en rijden in oostelijke richting naar Mpumalanga. 'S middags bezoek aan de
goudmijnstad Pilgrims Rest en het uitkijkpunt over God's Window. Je strekt de benen met een korte wandeling
(light) van Mac Mac Pools en gaat vervolgens naar de chalets aan de rand van de helling. De volgende ochtend vroeg
op voor de eerste lange wandeling (medium) aan de Blyde River. Jullie lopen langs de rand van de helling naar
beneden in de kloof met uitzicht over de Three Sisters en de rivier. Na de lunch kan je de bossen en watervallen die
van Mpumalanga een prachtige bestemming maken verkennen. Een spannende optionele activiteit is de Graskop
Gorge Lift, die je naar beneden laat zakken voor een wandeling door het weelderige bos. (Voor eigen rekening.)
Graskop Mogodi Lodge of gelijkwaardig
Dag 3 & 4: Kruger Nationaal Park
Ontbijt-Lunch-Diner
Na een vroeg ontbijt ,op weg naar Kruger National Park. Jullie rijden het nationale park binnen en brengen de dag
door met een spannende gamedrive. Je gids zal de tekenen van struiken interpreteren om zo de kans te vergroten
voor het spotten van olifanten, neushoorns en mogelijk het ongrijpbare luipaard te zien. Jullie stoppen voor een
picknicklunch voordat jullie de gamedrive in de late namiddag voltooien. Vervolgens leidt de reis naar een
privégame-lodge in het Greater Kruger-gebied. Een hoogtepunt van de tour is de wandeltocht (light) in de vroege
ochtend met een lokale boswachter.
Makuwa Safari Lodge of gelijkwaardig

Dag 5 & 6: Koningkrijk eSwatini
Ontbijt-Lunch-Diner
Jullie rijden het koninkrijk eSwantini ( vroeger Swaziland) binnen en reizen door een weelderig fruitteeltgebied
vooraleer de bergen in te gaan. Jullie brengen 2 nachten door aan de rand van het natuurreservaat Malalotja met
een volledige dag om door dit bergachtige reservaat te wandelen (uitdagend). De Swazi-bevolking heeft een rijk
cultureel erfgoed en jullie zullen de lokale markten bezoeken op dag 7 terwijl jullie door de hoofdstad Mbabane
trekken.
Hawane of gelijkwaardig
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Dag 7 & 8 : Zululand Game Reserve
Ontbijt-Lunch-Diner
Terug in Zuid-Afrika gaat de safari richting de lodge in het Msinene Nature Reserve. Jullie maken een wandeling met
de lokale wandelgids (light), die enkele van de meer dan 540 vogelsoorten in het gebied zal tonen en de sporen van
de Nyala-antilope in de vegetatie van de Msinene-rivier. De volgende ochtend bezoek aan het Hluhluwewildreservaat, een belangrijk gebied voor het behoud van de neushoorn en een bezoek aan het Zulu-dorp om meer
te weten te komen over hun cultuur. Geniet van de zonsondergang en de geluiden van de bush voor een stevig diner
in de lodge.
Zululand lodge of gelijkwaardig
Dag 9 & 10 : Zululand Battlefields
Ontbijt-Lunch
Jullie laten de bush van Zululand achter zich en banen een weg door de schilderachtige heuvels en valleien van
Zululand naar het kleine stadje Dundee. Hier werden veldslagen uitgevochten tussen de Zoeloes, Britten en de Boertroepen. Jullie brengen tijd door in het informatieve Tulana-museum voordat er wordt ingecheckt in de lodge en er
wat vrije tijd is in de namiddag. De volgende ochtend verkennen jullie het slagveld van Isandlwana voordat jullie
beginnen aan een spannende 4-5 uur durende wandeling (uitdagend) langs de trappen van de twee Britse
voortvluchtigen door de glooiende heuvels van Zululand naar de rivier de Buffalo. Later op de dag bezoek aan
Rourkes Drift.
Battlefields Country Lodge of gelijkwaardig.
Dag 11 & 12 : Drakensberg
Ontbijt-Lunch-Diner
Wees getuige van de grootsheid van de Drakensbergen of uKhahlamba "Barrier of Spears". Jullie overnachten aan de
voet van de "berg" en brengen de hele dag door op de bergpaden (medium). Neem ook eens een duik in een van de
heldere bergstromen van het Royal Natal National Park. De frisse berglucht is verfrissend en de lodge is een
fantastische plek om te ontspannen en te genieten van de pracht van het uitzicht op de bergen.
Royal Natal National Park Thendele of gelijkwaardig

Dag 13: Drakensberg
Ontbijt-Lunch-Diner
Begin de dag met een vroeg ontbijt en ga op weg naar Witsieshoek aan de voet van de prachtige Sentinel Peak. Aan
het einde van een ruige grindweg beginnen jullie de trektocht (uitdagend), inclusief een kort laddergedeelte, naar de
top van het Drakensberg-amfitheater en de prachtige Tugela-watervallen, met en ongeëvenaard uitzicht op
KwaZulu-Natal. Na de wandeling onderweg naar de lodge hoog in de bergen met uitzicht op de bergketen Mont-AuxSources.
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Witsieshoek of gelijkwaardig
Dag 14: Johannesburg
Ontbijt-Lunch-Diner
Een ontspannen start van de dag, met de kans om de bedreigde lammergier te zien die boven u zweeft, voordat
jullie teruggaan naar Johannesburg. Tour eindigt om omstreeks 17.00 uur. Indien gewenst kunnen jullie extra dagen
toevoegen in Johannesburg, dit is op voorhand door te geven aan jullie reisorganisator.



Einde van deze mooie Safari



Inbegrepen:
Accommodaties en maaltijden zoals beschreven
Activiteiten vermeld in het programma
Professionele lokale gids
Vervoer in volledig uitgeruste safari voertuigen
Niet inbegrepen:
Internationale vluchten
Niet vermelde en optionele activiteiten
Maaltijden die niet vermeld zijn
Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven
Verzekeringen en visums

Prijs vanaf € 1950 pp
Single supplement € 270 pp
afreis datum
15/08/2020
29/08/2020
12/09/2020
19/09/2020
3/10/2020
17/10/2020
31/10/2020
21/11/2020
12/12/2020
9/01/2021
23/01/2021
6/02/2021
13/02/2021
6/03/2021
13/03/2021
27/03/2021
10/04/2021

taal
Engels
Duits
Engels
Engels
Engels
Duits
Engels
Engels
Engels
Engels
Duits
Engels
Engels
Engels
Engels
Engels
Duits

15/05/2021
12/06/2021
19/06/2021
26/06/2021
10/07/2021
17/07/2021
31/07/2021
7/08/2021
14/08/2021
28/08/2021
11/09/2021
18/09/2021
2/10/2021
16/10/2021
30/10/2021
20/11/2021
18/12/2021

Engels
Engels
Duits
Engels
Engels
Duits
Engels
Engels
Duits
Engels
Engels
Engels
Duits
Engels
Engels
Engels
Engels
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