Programma – Cruise en logement
D1|Brussel/
Johannesburg
Rechtstreekse vlucht naar
Johannesburg. Diner en nacht
tijdens vlucht.

D2 | Johannesburg
Aankomst in Johannesburg in de
ochtend. Route richting Soweto
en ontdekking van deze regio
waar de start ontstond van de
opstand tegen Apartheid. Het is
bekend om zijn grote diversiteit
onder de bevolking. Het heeft
een geschatte populatie van 2
miljoen die verdeeld zijn in 9
verschillende etnische groepen.
U zult de diversiteit wellicht
opmerken door de luxueuze,
ruime woningen in contrast met
de sloppenwijken die snel
opgebouwd werden. Na de lunch
nemen we jullie mee op een
panoramische tour waarbij u de
plaats van vrijheid zult
ontdekken, namelijk het huismuseum van Nelson Mandela. U
zult hier genieten van de
bijzondere sfeer die deze
beroemde wijk in Johannesburg
te bieden heeft. Overnachting in
4* hotel NL.

D3 | Johannesburg
/Kasane/Cruise met de
African Dream
Vlucht Johannesburg / Kasane in
Botswana. Transfer naar de
African Dream waar u kunt
inboorden. Welkomscocktail en
lunch. Eerste observatiecruise en
ontdekking van verschillende
soorten bevolkingen aan het
Kasai-kanaal. Terug naar de
plaats waar de boot ligt
aangemeerd. Diner en
overnachting aan boord.

D5 |Cruise met de
African Dream

D8 |Impalila Island

In de ochtend brengen we een
Deze dag zal besteed worden aan bezoek aan een dorp waar het
lijkt alsof de tijd is blijven stil
een boottocht tot Kabulabula.
Het Chobe reservaat is bijzonder staan, om hun tradities en
gewoontes te ontdekken.
omdat het wordt samengesteld
Ontmoeting met de dorpelingen
uit moerassen, overstroomde
vlakten, meren en rivieren. Deze en ontdekking van de traditionele
Namibische habitat. Na uw lunch
cruise is het ideale en meest
geschikte voor een onvergetelijke in de lodge kunt u deelnemen
aan activiteiten die te maken
verkenning. Tijdens dit parcour
hebben met de gebruiken van de
zult u één van de rijkste fauna
regio. De avond wordt afgesloten
ontdekken in heel Afrika zoals
met een diner onder de sterren,
grote zoogdieren, buffels,
antilopen en talloze vogels. Diner een heel uniek moment van uw
reis naar Afrika. Overnachting in
en overnachting aan boord.
de lodge.

D9 | Victoria Falls
Vertrek per bus naar de Victoria
Falls en cruise-lunch. In de
namiddag ontdekkingswandeling
bij de watervallen aan de kant
van Zimbabwe: hun grote aantal
uitzichtpunten, zijn één van de
meest uitzonderlijke op deze
planeet. Bezoek aan de plaats
D6 | Chobe rivier /
Sedudu Island / Vestigen waar de Zambezi rivier uitmondt
in het grootste cataract van de
in lodge
Uitschepen en vertrekken op een wereld, dit is een voorstelling van
ochtend-watersafari op zoek naar “daverende rook” die door David
grote roofdieren. Typische lunch Livingstone de naam “Victoria
Falls” heeft gekregen. Diner.
in een “drijvend restaurant” in
het midden van de rivier. Vertrek Traditionele “Boma” samen met
een folklorische voorstelling.
naar uw lodge. Onderweg zult u
Nacht in 4*hotel NL.
het Sedudu Island ontdekken en
moerassen vol met uitzonderlijk
fauna waar zich nijlpaarden,
buffels en krokodillen tussen
bevinden. Aankomst lodge. Diner
en overnachting.

D4 | Cruise met de
African Dream

D7 | Impalila Island

In de ochtend bezoek aan een
Eerste safaritocht met de 4x4, die school en ontmoeting met
studenten en docenten. Een
speciaal voor onze passagiers
onvergetelijke ervaring. Terug
extra comfort verschaft.
naar de lodge voor de lunch. U
Ontdekkingstocht door het
hebt een vrije namiddag zodat u
Chobe National Park, dit park
kunt deelnemen aan diverse
heeft zich gespecialiseerd in het
voorgestelde activiteiten of
verzorgen van meer dan een
gewoon ontspannen in u lodge:
kwart van de populatie
pachydermen in Afrika. Lunch. In moment van ontspanning in de
schaduw of naast het zwembad.
de namiddag is er een kleine
Na het diner in de lodge, zal een
vaart voorzien tot aan de
verhalenverteller de avond
Zambezi rivier waar u de grens
afsluiten met mysterieuze
kunt zien tussen Zambia en
Afrikaanse fabels. Overnachting
Namibië. In de late namiddag is
in de lodge.
er een vertrek voorzien voor de
eerste watersafari aan boord van
kleine motorbootjes die opzoek
gaan naar de grote zoogdieren.
Deze ervaring zorgt voor een
unieke beleving. U zult zich in de
nabijheid van de dieren begeven
en ervaren hoe zij functioneren
in hun eigen habitat.

D10 | Victoria Falls /
Brussel
Ontbijt. Optioneel: vroege vlucht
in helikopter boven de
watervallen. Op het einde van
diezelfde ochtend transfer naar
de luchthaven en rechtstreekse
vlucht richting Brussel.

D11 | Brussel
Aankomst in Brussel

Uitbreiding

Het Kaapse schiereiland
Kaap de Goede Hoop
Voorprogramma van 4 dagen

D1 | Vlucht Brussel / Kaapstad

D4 | Kaapse schiereiland

Rechtstreekse vlucht met stop in Kaapstad. Nacht en
diner tijdens de vlucht.

Route naar een mythische plaats: Kaap de Goede Hoop.
U zult de “Chapman’s Peak Drive” route nemen, een
klifroute langs de Atlantische kant van de berg die u een
panoramisch uitzicht biedt. Kaap de Goede Hoop werd
in 1938 een reservaat dankzij de opmerkelijk rijke fauna
en flora die er aanwezig is. U zult met een kabelbaan de
top van het klif bereiken en zo de steile kliffen en
zanderige baaien bewonderen. Lunch. Ontdek de
pinguïnkolonie in Simon’s Town. Hier kunt u ook de
zeevogels spotten die liggen te baden in het
paarlemoerkleurige zand en duikend in het golvende
water. Diner en nacht in het hotel.

D2 | Kaapstad
Aankomst in Kaapstad met panoramische tour in de
stad tussen de moderne torens van het centrum, de
geplaveide straten en de diverse historische
monumenten. Een mix van Edwardiaanse en
Victoriaanse bouwstijlen die heel goed bewaard zijn
gebleven. U zult via de kabelbaan naar de Tafelberg
worden gestuurd om daar één van de spectaculairste
panoramische uitzichten van de wereld te
ontdekken. Diner en overnacht in 4* hotel NL.

D3 | Robbeneiland
/Wijnboerderij Groot Constantia
Vertrek om een historische site te ontdekken die
sinds 1999 geregistreerd staat als Werelderfgoed:
Robbeneiland. U zult deelnemen aan een begeleide
tour op het eiland en afsluiten met een bezoek aan
de gevangenis waar Nelson Mandela in
gevangenschap heeft doorgebracht. Terug naar
Kaapstad voor een lunch aan het water. Bezoek aan
de wijnboerderij Groot Constantia, beschouwd als de
oudste wijngaard in Zuid-Afrika. In de negentiende
eeuw werden deze wijnen aan torenhoge prijzen
verkocht en bekoorde heel Europa: er wordt gezegd
dat Napoleon elke maand 30 flessen liet leveren op
het eiland ST. Helena, waar hij in ballingschap zat.
Bezoek aan de kelder van de wijngaard, gevolgd door
een degustatie. Diner en overnachting in het hotel.

D5 | Kaapstad – Johannesburg
Transfer naar de luchthaven van Kaapstad en vlucht van
Kaapstad naar Johannesburg om zich toe te voegen aan
de safari-cruise.

