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Chobe, Victoria Falls & Hwange 
 

7-daagse verkenning van Victoria Falls, Hwange en Chobe National Park... 

 

Accomodatie 

De accommodatie is beperkt, dus de onderstaande accommodatie is afhankelijk van de 

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

vergelijkbare accommodatie van dezelfde normen. 

 

• Dag 1 & 2: Chobe Game Lodge of vergelijkbaar 

• Dag 3 & 4: Victoria Falls Hotel of vergelijkbaar 

• Dag 5 – 7: Olifantenoog, Hwange of vergelijkbaar 

 

 

Vanaf €3.910,00 per persoon  

 

Vertrekdata 2021 : op aanvraag 

 

Breng een week door met de onvergetelijke weelde aan wilde dieren in de Zuid-Afrikaanse 

wildernis. Deze safari neemt ons mee door een paradijs voor natuurliefhebbers. Hwange 

National Park en Chobe National Park zijn de twee bekendste natuurreservaten in Zimbabwe en 

Botswana. Daarnaast verkennen we de Victoria Watervallen en het wild rond de Afrikaanse 

waterpoelen en rivieren, deze ervaring zal u levenslang bijblijven. 
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Inclusief / exclusief 

Inclusief  

• Accommodatie en maaltijden zoals vermeld in het reisschema 

• Retour vliegveld transfers: Kasane naar lodge, Hwange accommodatie naar 

Victoria Falls Airport 

• Diensten van en Engelstalige chauffeursgids op de aangegeven excursies 

• Activiteiten en excursies zoals genoemd 

• Parkentree en riviergebruikskosten 

 

Exclusief  

• Vluchten 

• Accommodatie voor en na de rondleiding 

• Optionele activiteiten 

• Alle dranken 

• Persoonlijke uitgaven zoals telefoongesprekken en tips 

• Reisverzekering en visa 
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Tour Hoogtepunten :  

 

Chobe National Park  

De spectaculaire wilde dieren van Chobe wachten om ontdekt te worden op gamedrives en 

watergebaseerde wildcruisers op de Chobe rivier. 

 

Hwange National Park  

Ervaar de gebruiken van de Zimbabwanen door middel van drie verschillende projecten. 

Dompel je onder in de bezienswaardigheden en geluiden van de Afrikaanse bush tijdens een 

wandelsafari. 

 

Victoria Falls 

Leer de mythen en legenden van de majestueuze Victoria Watervallen kennen tijdens een privé 

rondleiding.   

  



  

Mundirama | Floraplein 5 | 9820 Merelbeke  | Tel. : +32 (0) 9 210 85 85 | info@europareizen.be  

 

 4 | 5 

 

Programma :  

 

Dag 1 

Chobe National Park 

Bij aankomst in Victoria Falls wordt er een transfer naar Kasana voorzien. Eenmaal gesetteld in 

de accommodatie, genieten we van een middagje wildrijden in Chobe National Park. 

 

Dag 2 

Chobe National Park 

Vandaag kunnen we wilde dieren spotten op twee verschillende manieren. Zo kan je 's 

ochtends genieten van een gamedrive in Chobe National Park en 's middags van een 

gamecruise op de Chobe-rivier. 

 

Dag 3 

Victoria Falls 

Victoria Falls staat als volgende op onze planning. ‘s Middag kan je op eigen gelegenheid 

doorbrengen. Er zijn optionele activiteiten voorzien. 

 

Dag 4 

Victoria Falls 

In de ochtend kunnen we genieten van een rondleiding door de Victoria Watervallen. De middag 

is op het gemak. Zo kan je het hotel en de stad Victoria Falls verkennen. Optionele activiteiten 

zijn mogelijk. 
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Dag 5 

Hwange National Park 

Deze ochtend rijden we naar Hwange National Park waar we op de privéconcessie van 

Elephant's Eye, Hwange, verblijven. In de middag ga je op wandelsafari met een gids en kan je 

je onderdompelen in de bezienswaardigheden en geluiden van de Afrikaanse bush. 

 

Dag 6 

Hwange National Park 

De hele dag wordt doorgebracht in het Hwange National Park. Tijdens een onvergetelijke game 

drive (safari met een openluchtvoertuig) kan je tal van wilde dieren spotten. Er wordt geluncht in 

het park. 

 

Dag 7 

Einde Tour 

In de ochtend bezoeken we de lokale gemeenschap om de lokale bevolking en de projecten die 

ze uitvoeren te zien. Na de lunch wordt de tour afgesloten met een wegtransfer naar Victoria 

Falls. 

 


