ECOTOUR NAMIBIA

COMBI

MET HUURWAGEN

PRIVÉREIZEN



Windhoek, Kalahari Desert, Sossusvlei, Swakopmund, Erongo Mountains, Etosha West, Etosha East, Otjiwarongo,
Windhoek
Je ontdekt alle hoogtepunten van Namibië per huurwagen en logeert in accommodaties die een “Namibian Eco Award” gewonnen
hebben.

Laat je uitdagen om de hoogste zandduinen ter wereld te
beklimmen
Onderneem een zeehondencruise vanuit Walvis Bay
Ga quadbiken en duneboarden in de duinen te Swakopmund
Bewonder de prehistorische rotsschilderingen te Twyfelfontein
Op safari in Etosha National Park
Verken de verblindend witte zoutvlakte van de Etosha Pan



(https://maps.google.com/maps?ll=-21.796023,16.350519&z=6&t=m&hl=nlBE&gl=US&mapclient=apiv3)
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Reisprogramma
DAG 1

WINDHOEK
Bij aankomst onthaal en transfer naar het ophaalpunt van de huurwagen waar een meet & greet voorzien is (hier krijg je ook je Travel
Planner* overhandigt). Vertrek naar je guesthouse gelegen in Windhoek, de hoofdstad, een smeltkroes van moderne en traditionele
architectuur en cultuur. Ga ’s avonds de Namibische keuken ontdekken in een van de vele restaurants in de stad.
DAG 2

WINDHOEK - KALAHARI-WOESTIJN (O)
Na het ontbijt vertrek richting zuiden naar de rode zandduinen in de Kalahari-woestijn, de oudste woestijn ter wereld en van oudsher
thuisland van de Bushmen. Bij aankomst aan je lodge, gesitueerd vlakbij de ingang van Sesriem, kan je de rest van de middag genieten
aan het zwembad.
DAG 3

KALAHARI-WOESTIJN - SOSSUSVLEI - KALAHARI-WOESTIJN (O)
Vroeg vertrek voor de beklimming van de duinen en het beleven van een adembenemende zonsopgang. Voor je vertrekt naar de lodge
kan je ook nog een bezoek brengen aan de Sesriem canyon.
DAG 4

KALAHARI-WOESTIJN (O)
Verder in richting je lodge gelegen vlakbij het kokerboomwoud. Hier kan je perfect genieten van de prachtige natuur of relaxen aan het
zwembad.

DAGEN 5 - 6

NAMIB DESERT - SWAKOPMUND (O)
Via Kuiseb naar het kuststadje Swakopmund, waar de Duitse invloed nog duidelijk merkbaar is. Hier kun je shoppen, of activiteiten
ondernemen zoals duneboarden, op robbencruise vanuit Walvisbay, quadbiken, etc.
DAG 7

SWAKOPMUND - ERONGO REGION (OA)
Vertrek in oostelijke richting naar het pittoreske Erongo-gebergte. Als je voorbij de Spitzkoppe reist, heb je de mogelijkheid om het
Living Museum dorp van de San te bezoeken. Bij de lodge heb je genoeg tijd om te ontspannen aan het sprankelende zwembad, of om
het nabijgelegen stadje Omaruru en de omgeving te verkennen.
DAGEN 8 - 9

ERONGO REGION - DAMARALAND (OLA)
Verder in richting naar het woestijnland van de Damara. Onderweg kan je een bezoek brengen aan de Organ Pipes, Petrified Forest, de
rotsschilderingen van Twyfelfontein en Burnt Mountains.
DAG 10

DAMARALAND - ETOSHA NATIONAL PARK WEST (OA)
Na het ontbijt kan je een Himba-dorp bezoeken vlakbij Kamanjab.
DAGEN 11 - 12

ETOSHA NATIONAL PARK WEST - ETOSHA NATIONAL PARK ZUID (OA)
Op weg naar je lodge gelegen vlakbij de zuidelijk toegang tot het Park, de Anderssons Gate.
DAG 13

ETOSHA NATIONAL PARK ZUID - OKAHANDJA (O)
Vertrek naar de omgeving van Otjiwarongo. Vanuit je lodge kun je wandeltochten ondernemen, of een nature drive per 4x4 (optioneel).
DAG 14

WINDHOEK (O)
Je vertrekt naar de luchthaven, afgifte van de huurwagen.

INBEGREPEN

NIET INBEGREPEN

GOED OM TE WETEN

Meet & greet bij aankomst

Internationale vluchten

O = Ontbijt / L = Lunch / A = Avondmaal

Huurwagen

Optionele activiteiten

Travel Planner

Toegangsgelden tot de parken

Accommodatie en maaltijden zoals
beschreven bij het rondreisverloop

Dranken en persoonlijke uitgaven

Uw Travel Planner is een onmisbaar
instrument bij een selfdrive. Het bevat
nuttige informatie zoals een
gedetailleerde routebeschrijving van dag
tot dag met vermelding van de afstanden
in km en tijd, brochures van de geboekte
accommodatie, een recente landkaart en
interessante informatie over Namibië.

Toerismetaks op de accommodatie
Een volledige dienstverlening en followup & lokaal 24-uur noodnummer
telefonische back-up

Niet vermelde maaltijden
Fooien
Internationaal paspoort
Reisverzekering – wij doen graag een
voorstel
Elke dienst niet vermeld onder de rubriek
‘inbegrepen’
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