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Self-Drive in Namibië 
 

11 daagse Self-Drive tour van en naar de Windhoek 

 

Accomodatie 

We maken gebruik van typisch Afrikaanse standaard lodges. De accommodatie bevindt zich 

ofwel in Nationale Parken, aan de oever van een rivier of in andere interessante plaatsen. De 

accommodatie bestaat uit een mix van lodges, chalets en tentenkampen. De meeste hebben 

een eigen badkamer met douche en toilet. Sommige accommodaties zijn uitgerust met een 

zwembad en/of een bar. 

 

• Dag 1: Vondelhof Guest House of gelijkaardig 

• Dag 2: Okonjima Plains Camp of gelijkaardig 

• Dag 3 – 5: Okaukeujo Resort of gelijkaardig 

• Dag 6: Omaruru Guesthouse of gelijkaardig  

• Dag 7 & 8: The Stiltz of gelijkaardig 

• Dag 9 & 10: Sossus Dune Lodge of gelijkaardig 

• Dag 11: Vondelhof Guest House of gelijkaardig 

 

Vanaf €1.651,00 per persoon 

 

Vertrekdata 2020 : Op aanvraag 

 

Avontuurlijke self-drive tour van en naar de Windhoek. Geniet van de hoogtepunten van 

Namibië op eigen tempo. Op deze voorgestelde route kom je langs vele wonderlijke plaatsen in 

Namibië. Beleef Etosha National Park, rock-art bij Twyfelfontein, de oude Duitse stad 

Swakopmund en tenslotte de rode zandduinen van de Namib-woestijn.  
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Inclusief / exclusief 

Inclusief  

• Avis Avis Autoverhuur, groep B (VW Polo Vivo of gelijkaardig) voor 12 dagen 

• Accommodatie en maaltijden volgens het reisschema 

Exclusief  

• Vluchten 

• Accommodatie voor en na de rondleiding 

• Optionele activiteiten 

• Alle dranken 

• Persoonlijke uitgaven zoals telefoongesprekken, curiosa en tips 

• Reisverzekering en visa 

 

 

Tranport: 

Deze self-drive safari omvat autoverhuur bij Avis Car Hire, groep B (VW Polo Vivo of 

gelijkaardig), met een premieverzekering. 

De premieverzekering is inclusief: Diefstal- en aanrijdingsschadeverzekering, persoonlijke 

ongevallenverzekering, onbeperkt aantal kilometers, locatietoeslag, WA-verzekering, algemene 

openbare aansprakelijkheidsverzekering, toeristenbelasting, BTW en schadevergoedingen, 

schade aan banden, velgen en wieldop, ruitschade/reparatie, zandstraalschade, water- en 

onderwaterschade. 

Exclusief: Brandstof, terugbetaalbare huurwaarborg, huurcontractkosten, eenmalige 

afgiftekosten, bezorgings- en incassokosten, administratiekosten voor verkeersboetes, extra 

bestuurder, kinderzitjes, GPS-navigatie, extra huur van reservebanden en borg. 
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Tour Hoogtepunten :  

 

Windhoek  

Er zijn verschillende bezienswaardigheden in Windhoek te zien tijdens een Namibische safari. 

Eén van deze bezienswaardigheden is de Alte Festung, oftewel de 'oude vestiging'. Ooit het 

militaire hoofdkwartier van Windhoek, nu dient het als staatsmuseum en behoudt het de titel als 

het oudste gebouw in Windhoek, met funderingen die in 1890 zijn gelegd. 

 

Etosha National Park  

Etosha betekent 'groot wit gebied' of 'plaats van droog water', en het Nationaal Park voldoet 

zeker aan deze beschrijving! Het is een uitgestrekte ondiepe pan, die fel reflecteert in de 

Afrikaanse zon door het gekristalliseerde zout op het oppervlak van de grond. Het Etosha 

National Park heeft verschillende waterpoelen die de beste mogelijkheden bieden om wild te 

zien tijdens het droge seizoen, wanneer het omringende land droog is. 

 

Damaraland  

Damaraland wordt begrensd door Windhoek, de Kalahari-woestijn, de Namib-woestijn en 

Ovamboland. Het bevat enkele van de meest schilderachtige gebieden in het land. Een 

Namibische safari naar Damaraland brengt reizigers in het gezelschap van woestijnolifanten, 

zwarte neushoorns, struisvogels en springbokken. 

 

Swakopmund  

Als het gaat om plezier hebben, kan je kiezen uit een spannend scala aan activiteiten om van te 

genieten tijdens een Namibische safari! Van zandboarden tot quad biking, van vissen tot 

strandvissen en van duiken tot ballonvaren, er is voor elk wat wils, ongeacht je leeftijd! 

 

Sossusvlei  

Het gebied van de Sossusvlei wordt gevoed door een rivier die de Tsuachab-rivier wordt 

genoemd - de duinen verhinderen eigenlijk het hele traject van deze rivier. De Tsuachab rivier 

stroomt slechts om de 5 tot 10 jaar dwars door de Sossusvlei, waardoor het een zeldzaam 

gezicht is om te zien. De Sossusvlei duinen liggen ongeveer 60km van de Sesriem poort, wat 

ongeveer een uur rijden is. 
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Programma :  

 

Dag 1 

Windhoek 

Bij aankomst op Hosea Kutako International Airport in de hoofdstad van Namibië, ga je naar het 

Avis Car Hire depot om uw huurauto op te halen en naar de accommodatie te rijden. De rest 

van de middag kan je op uw gemak doorbrengen. 

 

Dag 2 

Okonjima Game Reserve 

Na het ontbijt verlaat je Windhoek en rij je naar het noorden naar de eerste bestemming, 

Okonjima Game Reserve in de regio Otjozondjupa. Okonjima ligt in het "Omboroko gebergte" 

en betekent ruwweg "Plaats van de bavianen". 

In de middag heb je de mogelijkheid om het Cheetah Project te bezoeken en meer te leren over 

deze bedreigde dieren. 

 

Dag 3-5 

Etosha National Park 

Vandaag reis je naar één van de bekendste bezienswaardigheidden van Namibië, namelijk 

Etosha National Park. De accommodatie bevindt zich net buiten het Etosha Park. Je kan 

optioneel deelnemen aan een wildrit door het park en hopelijk kan je tijdens je verblijf een 

verscheidenheid aan wilde dieren spotten. De resorts bieden ook prachtige verlichte 

zwembaden aan. 

 

Dag 6 

Omaruru 

Neem deze ochtend afscheid van de wilde dieren van Etosha en ga naar Kamanjab waar je de 

gelegenheid krijgt om een lokaal Himba-dorp te bezoeken. Hier kan je meer te weten komen 

over hun tradities en levensstijl. Beleef de melkceremonie en het rookbad en leer over hun 

geloof rond het heilige vuur, hun voorouders en de kruidengeneeskunde. Ga verder naar de 

stad Omaruru waar je overnacht. De nederzetting, ooit een missiepost, heeft een grote 

historische betekenis en heeft zich ontwikkeld tot een artistiek centrum voor lokale ambachten 

en kleine industrieën. 
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Dag 7&8 

Swakopmund 

Na het ontbijt ga je verder naar Spitzkoppe - een iconische groep van gebogen, granieten 

bergen met levendige kleuren. We stellen voor om een wandeling te maken tussen de rotsen 

om de oude Bosjesmannen schilderijen en gravures te bekijken. Daarna ga je verder naar het 

zuidwesten. Vanuit het droge binnenland van Namibië ga je naar het charmante kustplaatsje 

Swakopmund. Hier heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan de vele optionele activiteiten 

die worden aangeboden.Je kan ook gewoon genieten van de sfeer van deze schilderachtige 

Duitse stad en genieten van de schoonheid en de stranden. ‘s Avonds kan je misschien 

genieten van een typisch Namibische maaltijd in één van de vele restaurants. 

 

Dag 9&10 

Sossuvlei 

Een vroege start in de ochtend brengt je van Swakopmund naar de Walvis Bay op weg naar het 

Namib Naukluft National Park. Onderweg stop je bij de kleine nederzetting Solitaire waar je de 

kans krijgt om hun wereldberoemde Apple Crumble te proeven. Die avond krijg je de 

mogelijkheid om een wilde kattenwandeling te maken bij de lodge. De volgende ochtend is het 

raadzaam om vroeg op te staan voor een bezoek aan de hoogste zandduinen ter wereld bij de 

Sossusvlei en de Deadvlei. We raden ook een stop aan om de Sesriem Canyon te bekijken, die 

miljoenen jaren geleden werd uitgehouwen door de Tsauchab rivier. 

 

Dag 11 

Windhoek 

Vandaag laat je de woestijn achter en reis je terug naar Windhoek, door het prachtige 

landschap. Eenmaal aangekomen kan je de rest van de middag op het gemak doorbrengen en 

kan je genieten van een diner in één van de vele fantastische restaurants in de stad. 

 

Dag 9 

Einde tour Windhoek 

Rij na het ontbijt naar Windhoek International Airport om de huurauto op tijd af te zetten voor je 

vertrekvlucht. We hopen jullie op een dag weer te mogen verwelkomen op één van onze andere 

Afrikaanse avonturen. 

 


