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Hoogtepunten van Zuid Afrika en Zimbabwe  
 

9 daagse verkenning van Kaapstad, Kruger Nationaal park, Victoria Falls en Zimbabwe 

 

Accomodatie 

Accommodatie is beperkt, dus alle onderstaande accommodaties zijn onder voorbehoud van 

beschikbaarheid en wij behouden ons het recht om deze te wijzigen met behulp van 

vergelijkbare accommodaties van dezelfde normen. 

 

• Dag 1-3: Sweetest Ocean View Guest House of gelijkaardig 

• Dag 4-6: Timbavati Safari Lodge of gelijkaardig 

• Dag 8-9: Ilala Lodge of gelijkaardig 

 

Vanaf €1.099,99 per persoon 

 

Vertrekdata 2020 : Op aanvraag 

 

Verken gedurende 9 dagen Kaapstad, Kruger National Park en Victoria Falls. We nemen u mee 

door het bruisende Kaapstad en het adembenemende Kaapse Schiereiland. Vervolgens gaan 

we op zoek naar de Big Five in het beroemdste en meest bezochte nationale park van Zuid-

Afrika, de Kruger. En om af te sluiten, beleef je de kracht van de Victoria Watervallen en geniet 

van een intieme reis langs de Zambezi rivier bij zonsondergang.  
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Inclusief / exclusief 

Inclusief  

• Accommodatie en maaltijden volgens het reisschema 

• Alle transporten in een volledig uitgerust voertuig 

• Game drive en activiteiten zoals vermeld in de routebeschrijving 

• Toegangsprijzen voor het park 

• Ervaren Engelstalige lokale gids 

Exclusief  

• Vluchten 

• Accommodatie voor en na de rondleiding 

• Optionele activiteiten 

• Alle dranken 

• Persoonlijke uitgaven zoals telefoongesprekken, curiosa en tips 

• Reisverzekering en visa 
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Tour Hoogtepunten :  

 

Kaapstad  

Gelegen op de plek waar de Indische en Atlantische Oceaan samenkomen, ligt Kaapstad 

ingeklemd tussen de hellingen van de iconische Tafelberg en het glinsterende water van de 

Tafelbaai. Deze uitzonderlijk mooie kuststad is een toplocaties om in Zuid-Afrika te bezoeken. 

Op het Kaapse schiereiland, kan je je verwonder over het braspartijenlandschap, geniet je van 

nauwe ontmoetingen met pinguïns op Boulders Beach en kijk je naar het punt waar twee 

oceanen samenkomen. 

 

Kruger National Park  

Word verliefd op de Afrikaanse bush en geniet van een wildervaring in het Kruger National Park. 

Dit is het grootste en meest populaire nationale park van Zuid-Afrika en noemt zichzelf de 

thuisbasis van de Big Five en nog veel meer wild. 

 

Victoria Falls 

Gelegen aan de Zambezi rivier ligt Victoria Falls, beschreven als een van de Zeven Natuur 

Wonderen van de Wereld. Hoewel het niet de hoogste en ook niet de breedste waterval ter 

wereld is, wordt Victoria Falls geclassificeerd als de grootste. Victoria Falls is ongeveer twee 

keer zo hoog als de Niagara Falls in Noord-Amerika. 
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Programma :  

 

Dag 1 

Aankomst in Kaapstad 

Bij aankomst op de luchthaven van Kaapstad wordt je opgewacht door de 

reisvertegenwoordiger en naar uw hotel gebracht, waar je de middag op je gemak kan 

doorbrengen. 

 

Dag 2 

Kaapstad 

Verken Kaapstad tijdens een exclusieve rondleiding van een halve dag met een bezoek aan de 

Tafelberg, de Company Gardens, het Iziko South African Museum en het Castle of Good Hope. 

De middag kan je op het gemak doorbrengen.  

 

Dag 3 

Kaapse Schiereiland Tour 

Breng vandaag een volledige dag door met een privé rondleiding op het Kaapse Schiereiland, 

zodat je de adembenemende natuurlijke schoonheid van Kaap de Goede Hoop kunt ontdekken. 

De tour omvat bezoeken aan de Atlantische kust, Cape Point, Boulders Beach Penguin Colony 

en Kirstenbosch Gardens. 

 

Dag 4 

Vlucht naar Noord Sabi 

Vandaag brengen we je naar de internationale luchthaven van Kaapstad. Je neemt daar de 

vlucht naar Johannesburg (niet inbegrepen) en wordt bij aankomst overgebracht naar je lodge 

in het prachtige Greater Kruger-gebied. 
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Dag 5&6 

Ochtend en middag Safari 

De komende twee dagen zullen worden besteed aan het zoeken van de Big Five op ochtend- 

en middagsafari’s en het observeren van uniek Afrikaans wild. Houd die camera's klaar terwijl je 

geniet van gamedrives in open safarivoertuigen of wanneer je je door de bush kronkelt tijdens 

wildwandelingen en culturele excursies! 

 

Dag 7 

Transfer naar Johannesburg 

Je kan er voor kiezen om een road transfer te nemen naar Johannesburg of een International 

vlucht. Daarnaast is er ook een optionele overnachting in Johannesburg mogelijk.  

 

Dag 8 

Victoria Falls 

Bij aankomst op de luchthaven van Victoria Falls wordt je naar je hotel gebracht. Hier kan je 

genieten van een gezellige reis langs de Zambezi rivier bij zonsondergang. 

 

Dag 9 

Vlucht naar Johannesburg 

Na het ontbijt wordt u meegenomen op een rondleiding door de Victoria Watervallen, een van 

de Zeven Natuurwonderen van de Wereld. Er is nog tijd voor optionele activiteiten als u extra 

excursies wilt boeken. We hopen jullie op een dag weer te mogen verwelkomen op een van 

onze andere Afrikaanse avonturen. 

 


