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PRIJS INCLUSIEF: 
- luchthaventransfer Windhoek 
- alle maaltijden tenzij anders vermeld 
- overnachtingen en campinggelden 
- alle toegangsprijzen en vergunningen 
- bezoek Quiver Tree Forest (dag 2) 
- bezoek Kolmanskop (dag 4) 
- daguitstap Sossusvlei (dag 6) 
- 4x4 rit sossusvlei (dag 6) 
- bezoek OvaHimba stam (dag 10) 
- 3-daagse safari Etosha (dag 11-13) 

PRIJS EXCLUSIEF: 
- vlucht heen/terug 
- 2x lunch (dag 8 + 14) 
- 3x diner (dag 7+ 8+14) 
- frisdranken / alcoholische dranken 
- optionele activiteiten:  

• Swakopmund (dag 8) 
• gegidste wandeling White Lady 

rotsschildering (dag 9) 
• gegidste wandeling Waterberg 

Plateau (dag 14)

SEPTEMBER 2019 
OKTOBER 2019

HOOGTEPUNTEN  
NAMIBIË RONDREIS

15 dagen/ 14 nachten RONDREIS 

 4 x       10 x  

Vertrek:  9 september 2019   
  7 oktober 2019 

2450€ per persoon 

HOOGTEPUNTEN: 
KALAHARI  
QUIVER TREE FOREST 
FISH RIVER CANYON 
KOLMANSKOP 
SOSSUSVLEI & SESRIEM CANYON 
FLAMINGO’S WALVISBAAI 
SWAKOPMUND 
BRANDBERG WHITE LADY 
BEZOEK HIMBADORP 
ETOSHA NATIONAAL PARK 
WATERBERG PLATEAU 
OKAHANDJA HOUTSNIJMARKT 
WINDHOEK

 Deze 15-daagse rondreis neemt je mee naar de belangrijkste 
hoogtepunten van Namibië, waaronder de Fish River Canyon, de 

Namibische woestijn en het Etosha Nationaal Park. Deze 
kampeerreis wordt gecombineerd met 4 nachten in een lodge of 
B&B. We bezoeken een lokale Himbastam en maken een gegidste 
wandeling naar het plateau van de Waterberg. Verder gaan we 
3 dagen op safari in het Etosha Nationaal Park op zoek naar de 
vele wilde dieren en bezoeken we de immense zoutpan waar het 

park zo befaamd voor is.
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DAG 2 FISH RIVER CANYON 
Na de eerste nacht in onze tent gaan we op weg naar de Fish River Canyon. Onderweg 
maken we een tussenstop aan het Quiver Tree Forest (woud van kokerbomen). Deze 
namiddag maken we een uitstap naar de Fish River Canyon, via verschillende mooie 
uitzichtpunten bewonderen we dit prachtig natuurfenomeen. We lunchen op de rand van de 
canyon en er is ook de mogelijkheid om een kleine wandeling te maken.

DAG 5+6 NAMIBISCHE WOESTIJN 
We zetten onze rondreis verder richting Sossusvlei, onderweg genieten we van de 
prachtige uitzichten. Aangekomen op onze bestemming bezoeken we de Sesriem Canyon. 
De volgende dag maken we een daguitstap naar Sossusvlei, Dooi Vlei, Dune 45 en heb je 
de mogelijkheid  één van deze rode duinen te beklimmen zoals “Big Daddy Dune”.Hier 
bewonderen we een prachtig panoramisch uitzicht over de Namibische woestijn. ’s Avonds 
genieten we van een lekkere maaltijd aan het kampvuur. 

DAG 9+10  DAMARALAND 
We zetten onze reis verder naar het hart van Damaraland, onderweg maken we aan de 
voet van de Brandberg een wandeling naar de oeroude White Lady rotsschildering. 
Damaraland is een thuis voor vele van de met uitsterven bedreigde woestijnolifanten, 
met een beetje geluk kunnen we er zelfs een paar spotten. Op dag 10 brengen we een 
bezoek aan de OvaHimba bevolking en reizen we door naar onze volgende accommodatie 
waar je in de namiddag nog tijd hebt om rustig te relaxen.

DAG 3+4  AUS - KOLMANSKOP  
Op naar Aus, een klein gehucht gelegen in de Ausbergen, aan de rand van de 
Namibwoestijn. Hier heb je in de namiddag de mogelijkheid om een wandeling te maken in 
deze prachtige omgeving of om lekker te relaxen aan het zwembad. De volgende dag maken 
we een daguitstap naar Kolmanskop. Half in het zand verzonken Victoriaanse oude huizen 
bieden fotogenieke beelden. Een lokale gids geeft ons een rondleiding in deze uitgestorven 
diamantstad. Op de terugweg houden we ook halt aan het Diaz Cross te Lüderitz en aan 
een waterdrinkplaats waar we de befaamde wilde paarden van de Namib Desert kunnen 
bewonderen.

DAG 1 KALAHARI 
We pikken je op aan de Hosea Kutako luchthaven, na een korte briefing starten we 
rechtstreeks onze rondreis richting de Kalahari. Het is een perfecte stop om de volgende 
dag verder te rijden naar de Fish River Canyon. In de late namiddag maken we een 
wandeling door de Kalahari duinen waar we al zebra, springbok en oryx kunnen spotten. 
Deze avond genieten we van een welkomstdrink met prachtige zonsondergang waarna we 
kunnen genieten van een lekkere maaltijd onder een open sterrenhemel.

DAG 7+8  SWAKOPMUND 
Op naar Swakopmund, een stadje aan de Atlantische oceaan dat de sfeer ademt van 
een Duitse badplaats. We maken verschillende tussenstops, o.a. in Solitaire, een 
kleine nederzetting in het midden van de woestijn. Je kan er proeven van de bekende 
appeltaart. We rijden verder langs de Steenbokskeerkring en genieten van de 
prachtige uitzichten op de Kuiseb Pass. Korte tussenstop in Walvis Bay om de 
flamingo’s te bekijken. Op dag 8 heb je de mogelijkheid om een optionele activiteit te 
doen: boottocht, kano varen tussen de zeerobben, sandboarding, skydiving, … de keuze 
is aan jullie! Avondmaal in een lokaal restaurant.
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DAG 11+12 ETOSHA NATIONAAL PARK 
We gaan 3 dagen op safari in het Etosha nationaal park, via verschillende waterbronnen 
gaan we op zoek naar de vele wilde dieren die hier in de natuur overleven. Leeuwen, 
neushoorns, olifanten, zebra’s, cheetah, luipaard, giraffen, … zijn slechts enkele van de 
vele diersoorten die hier vrij in het wild overleven. We bezoeken de immense zoutpan 
waar het park zo beroemd om is. Een unieke ervaring …

DAG 13+14 WATERBERG 
Na een laatste dag game drive in het park verlaten we Etosha en rijden we verder naar 
de voet van de Waterberg. Hier maken we op dag 14 in de vroege ochtend een gegidste 
wandeling naar het plateau. Nadien reizen we terug naar Windhoek met een tussenstop 
in Okahandja aan de befaamde houtsnijmarkt. Aangekomen in Windhoek maken we nog 
een korte stadsrondrit door het centrum alvorens ons naar onze guesthouse te begeven. 
Deze avond ons afscheidsdiner in het befaamde Joe’s Beerhouse.

DAG 15 HOSEA KUTAKO LUCHTHAVEN 
Het zit erop, met een koffer vol onvergetelijke momenten terug huiswaarts! Na een 
verkwikkend ontbijt kan je nog even genieten van de Afrikaanse zon en word je naargelang 
jullie vluchttijden terug naar de luchthaven gebracht,

* Er dienen minstens 6 deelnemers te zijn om het vertrek te garanderen.  
* Je dient je vlucht naar Namibië zelf te boeken. We vragen alle deelnemers te arriveren ten laatste in de vroege ochtend (voor 09.00u) op de startdatum 

van de rondreis. Op de einddatum van je reis zullen we je terug naar de luchthaven brengen naargelang jullie vluchttijd. 
* Luchthaventransfer in Windhoek is inbegrepen op de start-en einddatum van de rondreis. 
* Maaltijden zijn inbegrepen vanaf lunch dag 1 t.e.m. ontbijt dag 15, zie ook p.1 “prijs exclusief”. 
* Indien gewenst is het ook mogelijk om vroeger te arriveren of later te vertrekken (bv. goedkopere vlucht), je kan ons vrijblijvend contacteren om je te 

helpen bij het boeken van een overnachting. Wij zullen je dan op de startdag van je rondreis aan je accommodatie in Windhoek komen ophalen. 
* De accommodaties zijn telkens met zorg geselecteerd. Bij het kamperen gebruiken we onze eigen 2-persoonstenten en kampeermaterialen. Ook slaapzakken 

en hoofdkussens worden door ons voorzien. Indien gewenst, kan je deze nieuw aankopen via Tiva Travels (vooraf te bestellen via e-mail). 
* Deze rondreis zal begeleid worden door een lokale Engelstalige gids.  
* Single supplement: + 475,00€.
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