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Luxury Botswana Classic – 11 dagen

Individuele reis ‐ totale reisduur 11 dagen ‐ verlenging mogelijk
Hoogtepunten:
Chobe: Muchenje Lodge
Moremi/Khwai: Machaba Camp
Okavango Delta: Gomoti Plains Camp
Inclusief semi panoramische vluchten
 Dag 01 – vertrek Nederland/België
 Dag 02 – 05 – aankomst Maun Airport – semi panoramische vlucht naar Muchenje Lodge – 3 nachten FI
 Dag 05 – 08 – semi panoramische vlucht naar Moremi Khwai – Machaba Camp – nachten FI
 Dag 08 – 10 – semi panoramische vlucht naar Okavango – Gomoti Plains Camp – nachten FI
 Dag 10 – semi panoramische vlucht naar Maun Airport voor aanvang van uw terugreis
 Dag 11 – aankomst Nederland/België
B&B – incl. ontbijt │ HB – incl. ontbijt & diner │ FB – incl. alle maaltijden │ FI – incl. alle maaltijden & drankjes

Prijsindicatie 2018 op basis van 2 personen: (exclusief internationale vluchten)
April t/m mei
Juni
Juli t/m oktober
November

± U$ 6.010
± U$ 7.310
± U$ 7.735
± U$ 6.010

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

De reis is inclusief:
-

4x semi panoramische vlucht

-

Accommodatie in luxe kampementen met en-suite faciliteiten

-

Maaltijden en drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken)

-

Airport & Intercamp transfers
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-

Muchenje: 3 activiteiten per dag met keuze uit: dag en avond game drives in open 4WD, bushwalks, Chobe River
cruise, bezoek lokaal dorpje

-

Machaba: dag en avond game drives in open 4WD, wandelsafari’s

-

Gomoti: dag en avond game drives in open 4WD, wandelsafari’s, mokoro trips, bootsafari’s
Laundry service

-

Professionele Engels sprekende gidsen

-

Alle eco-toerisme & park entreegelden

Exclusief: Internationale vluchten, *mogelijk conservation fee Botswana ± 30 U$ p.p., Visa Zimbabwe U$ 30 p.p. single
entry (deze kunt u bij de grens verkrijgen), Int. airport departure tax Botswana ± 20 U$ (deze dient u ter plaatse en
gepast in U$ te voldoen), drankjes, lunch en diner in Victoria Falls Hotel, fooien, facultatieve excursies en persoonlijke
uitgaven. *voor Botswana geldt op dit moment nog steeds geen visa plicht echter zijn er plannen om in de nabije toekomst een
conservation fee ± U$ 30 te gaan heffen.

.
• Wij rekenen geen bemiddelings- of reserveringskosten.
• Indien noodzakelijk behouden wij ons het recht voor de route te wijzigen en/of eventuele prijswijzigingen als gevolg
van sterke koerswijzigingen, verhoogde airporttaxes, brandstofprijzen en park entree gelden aan te passen en door
te berekenen.

Aanvullende informatie
Chobe National Park / Chobe Forest Reserve ‐ Ngoma entree– Muchenje Safari Lodge

Muchenje Safari Lodge is een kleinschalige, door familie gerunde accommodatie gelegen in het Chobe reservaat, ten
westen van de Ngoma entree, op ongeveer 1 uur rijden van Kasane. De lodge is gebouwd op een heuvel waardoor u een
prachtig panoramisch uitzicht heeft op de Caprivi vlakte en de Chobe Rivier. Muchenje Safari Lodge bestaat uit 11
chalets waaronder 1 familie chalet. Elke luxe chalet is voorzien van en-suite toilet/douche, ventilator, muskietennet en
een veranda welke de vlakte overziet. In het centrale deel van het kamp vindt u een dineergelegenheid, een zwembad,
een kleine wildlife bibliotheek en een souvenirshop. Verspreid over het terrein zijn er enkele game viewing platforms
vanwaar u rustig en ongestoord het voorbijkomend wild kunt spotten. Het terrein van Muchenje Safari Lodge is niet
omheind en alle dieren vanuit het Chobe reservaat hebben vrij toegang tot het kamp.
Muchenje Safari Lodge is bereikbaar via de Ngoma entree, een veel minder bezochte regio dan via de Sedudu entree
nabij Kasane waar de meeste toeristen binnenkomen. Spectaculaire game drives waarbij u grote kuddes olifanten en
buffels kunt aanschouwen zijn niet zelden. Maar ook wordt het gebied bewoond door een groot aantal leeuwen, wilde
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honden en luipaarden. Omdat Muchenje Safari Lodge nét buiten het Chobe National Park is gelegen heeft u tevens de
mogelijkheid tot het ondernemen van avond game drives en bushwalks. Optioneel kunt een bezoek brengen aan een
lokaal dorpje.
Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, 3 activiteiten per
dag met keuze uit: dag en avond game drives in open 4, bushwalks, Chobe River cruises, bezoek lokale dorpjes,
professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.

Okavango Delta & Moremi game reserve

De Okavango is bijna 4000 KM² waar land en Delta samenkomen in een prachtig landschap van vele rivieren, lagunes,
grasvlaktes, schiereilanden en mopane bossen. Na het regenseizoen stroomt de Okavango Delta langzaam vol, wanneer
de regen vanuit het buurland Angola de Okavango Delta bereikt zal de waterstand het hoogste niveau bereiken rond juni.
De vele rivieren en zijkanalen, de rijke vegetatie trekt veel groot en klein wild aan. De droge maanden juli t/m begin
november zijn de beste maanden om grote groepen wild te kunnen zien, het land droogt op, het water staat laag en de
begroeiing is minder dicht waardoor game drives in meer gebieden mogelijk zijn.
Er leeft een enorme verscheidenheid aan dieren in de hele Okavango, olifanten zijn in grote getale aanwezig, maar ook
de buffel, giraffe, lechwe, leeuw, wildebeest, luipaard, hyena en vele antilope soorten kan men hier aantreffen.
Daarnaast is het een topbestemming om luipaarden, wilde honden en cheeta’s te spotten. De Okavango is het hele jaar
door een paradijs voor vogelliefhebbers. Jaarlijks strijken er vele trekvogels neer in de periode december t/m maart, die
in januari gaan paren. In oktober en november wanneer het waterniveau het laagst staat, is het voor veel vogels
gemakkelijk om een visje te vangen die op hun beurt weer een prooi zijn voor slangen en leguanen, op zoek naar een
kuiken.
Het Moremi game reserve in het centrale en oostelijke deel van de Okavango Delta is het enige officieel beschermde
gebied in de Okavango en zonder twijfel is het een van de mooiste wildlife reservaten in Afrika. Het is een geliefde
bestemming met excellente wildlife momenten en staat bekend als een locatie die het gehele jaar door lonend is om te
bezoeken. Het reservaat is onder te verdelen in vier voorname regio’s, Chiefs Island, Mbona Island, Xakanaxa, Kwhai en
Kwara en zijn er diverse omliggende privé concessies.
Kwhai Concession, is gelegen in het noordoosten van Moremi, grenzend aan de Kwhai Rivier en het zuidwestelijk deel
van het Chobe National Park. Het is een afwisselend gebied met kanalen met kraakhelder water bedekt met waterlelies.
In de vroeg ochtenduren wanneer de mist van het water optrekt ziet men kleine zilvervisjes springen, de bijeneters op de
papyrusplanten en kingfishers dartelen boven het wateroppervlak. Op de drassige eilanden zijn grote palmen te zien en
op de uitgestrekte droge grasvlaktes zijn regelmatig roofdieren te vinden. Door de afwisselende natuur en de hoge
concentratie wild is de Moremi/Kwhai regio één van de mooiste wildlife gebieden van de Okavango. In november
wanneer de regens beginnen staat de waterstand het laagst en zal er meer droog land zijn om game drives en
bushwalks te ondernemen. Het wild zal zich dan niet meer concentreren rondom de rivier, maar zich gaan verspreiden
door het gebied. Ondanks het verspreiden van het wild zijn de kansen om groot wild te zien in Moremi het hele jaar door
gunstig. De verscheidenheid aan wild die men tijdens de safari’s tegenkomt en de hoge concentratie roofdieren zoals
luipaarden, leeuwen, wilde honden en cheeta’s maakt dit één van Botswana’s top wildlife bestemmingen.

Moremi/Khwai – Machaba Camp
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Het Machaba Camp is gelegen in de Khwai regio van Moremi. 10 Luxe ruime tenten in de schaduw van de vijgen
(Machaba) bomen en miombo bossen grenzend aan de rivier. De tenten zijn van een hoogwaardige kwaliteit en
beschikken over twee éénpersoons bedden of een tweepersoonsbed, een ruime zithoek met fauteuils en een schrijftafel,
een ventilator en en-suite faciliteiten bestaande uit dubbele wasbassins, toilet, binnen en buitendouche. Voor de tent
bevindt zich een klein privé zitje vanwaar u uitkijkt op het Moremi reservaat. Speciaal voor families met kinderen zijn er
twee luxe bungalowtenten met gedeelde badkamer faciliteiten.
In de centrale tent bevinden zich een lounge met bar, een kleine wildlife bibliotheek en een dineerruimte. De keuken
serveert een smakelijke selectie van lokale gerechten bereidt door lokale top chefs. Ten oosten, voorbij tent 1 bevindt
zich een klein zwembad en een zonnedek met ligstoelen vanwaar u tevens zicht heeft op de rivier. Op verzoek kunt u
voor een speciale gelegenheid op deze plek genieten van een sfeervol privé- diner.
Tijdens uw verblijf kunt u deelnemen aan dag en avond game drives in open 4WD. Indien u ook een wandelsafari wenst
te ondernemen, dient u dit ten tijde van reservering kenbaar te maken. Mokoro tochten worden eveneens aangeboden,
maar zijn echter afhankelijk van het seizoen en de waterstand.
Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, dag en avond
game drives in open 4WD, bushwalks zijn op aanvraag,mokoro trips en bootsafari’s afhankelijk van de waterstand,
professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.

Gomoti Plains Camp

In het zuidelijke deel, grenzend aan de Gomoti Rivier en uiterwaarden is het Gomoti Plains Camp gelegen, vernoemd
naar de Gomoti boom in dit gebied. 10 Luxe safari tenten, waaronder twee familietenten, liggen verspreid langs de rivier
en hebben voor de tent, in de schaduw van de luifel, een zitje met een prachtig uitzicht. Elke ruime tent staat op een
houten dek en is volledig gemeubileerd in een klassieke stijl en beschikt over een deels open en-suite toilet/douche en
buiten douche. De voorkant van de tent kan volledig worden geopend, de grote met gaas beklede ramen zorgen ervoor
dat u te allen tijde goed zicht heeft op de omgeving, zelfs vanuit uw bed.
Overdag kunt u zich terugtrekken in de schaduw van de ruime sfeervolle lounge met zitbanken, fauteuils, kleine zitjes en
een bar. In de centrale tent bevind zich ook een dineer ruimte met aparte tafels, u kunt gerust verzoeken om uw eigen
tafeltje in plaats van een gezamenlijke dineertafel. Voor de centrale tent ligt een vuurplaats met enkele zitjes, waar men
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ook overdag onder de parasol kan relaxen. Andere faciliteiten in het kamp zijn een kleine wildlife bibliotheek, een
souvenirshop, een plunge pool met ligstoelen en een kleine bus spa.
De activiteiten worden per dagdeel ondernomen met keuze uit dag en avond game drives in open 4WD, bushwalks,
mokore trips of bootsafari’s.
Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, dag en avond
game drives in open 4WD, bushwalks zijn op aanvraag,mokoro trips en bootsafari’s afhankelijk van de waterstand,
professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.
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