Routeomschrijving 24 Dagen ‘Capetown via Victoria Falls to Johannesburg Adventure’
‘Camping’ versie: 6 nachten lodges, 2 nachten cabins en 15 nachten kamperen

Dag 1--2: Kaapstad, Zuid--Afrika
De reis gaat van start om 13.00
uur vanaf de Greenfire Lodge
Capetown, waarbij de namiddag
wordt besteed aan het bezoeken
van de verschillende
bezienswaardigheden. Er is totaal
anderhalve dag te besteden in en
rondom Kaapstad. Het exacte
schema is afhankelijk van de
weersomstandigheden.
Hoogtepunten als het bewandelen
van de Tafelberg en een bezoek
aan Cape Point met Kaap de
Goede Hoop, V&A Waterfront,
Hout Bay en een wijnhuis staan
op het programma.
U brengt 2 nachten door in de Greenfire Lodge Capetown, gelegen in Sea Point, dicht bij
het strand. In Kaapstad zijn de lunches en diners voor eigen kosten. (Ontbijt inclusief).
Dag 3: West Coast, Zuid--Afrika
De ‘Mother City’ Kaapstad wordt achter u gelaten en met een laatste blik op de Tafelberg
reist u langs de Westkust naar het noorden. Via het ‘Swartland’ rijdt u Namaqualand
binnen. In de vroege lente (augustus/september) komt deze van oorsprong barre regio
tot leven door een grote verscheidenheid aan bloeiende bloemen. U overnacht in dit
gebied in een cabin. (Ontbijt & diner).
Dag 4--5: Oranjerivier, Namibië
Vandaag wordt de grens overgestoken naar Namibië, waar op korte afstand het
basiskamp is gelegen aan de oevers van de Oranjerivier. Vanaf deze plek vangt het
kanoavontuur aan. Zodra alle uitrusting is ingepakt gaat de tocht van start de wildernis
in. U vaart in een 2-persoonskano. De Oranjerivier stroomt als een groene strook dwars
door het woestijngebied van het Richtersveld National Park, met zijn torenhoge bergen.
U kampeert ‘basic’ op de rivierbank, onder de blote Afrikaanse sterrenhemel. De
volgende dag keert u terug naar het basiskamp en de Drifters truck, waar u relatief in
comfort kampeert. (Ontbijt, lunch & diner).
Dag 6: Fish River Canyon -- Namib Desert, Namibië
De tocht vervolgt direct door naar de Fish River Canyon, de op een na grootste canyon ter
wereld. Na een bezoek aan de verschillende uitzichtpunten en de rand van de canyon
verkend te hebben, rijdt u door naar het Greenfire Desert Camp, waar de tenten worden
opgezet. Dit camp is spectaculair gebouwd tegen rotsen en tussen grimmige
bergpartijen, met de rode duinen als decor. (Ontbijt, lunch & diner).

Dag 7: Namib Desert, Namibië
Het Greenfire Desert Camp ligt in een privé wildreservaat in het NamibRand Nature
Reserve en is de thuishaven voor een bijzonder scala aan woestijnflora en fauna.
Gedurende het verblijf hier staan begeleide wandelingen op het programma en maakt u
rondritten door het overweldigende duingebied. Ook maakt u een middag/avondsafari
binnen het reservaat. (Ontbijt, lunch & diner).
Dag 8: Sossusvlei, Namibië
Vandaag staat u weer een hoogtepunt te wachten. U reist af naar het befaamde
duingebied van Namibië, de Sossusvlei. Het laatste deel van de reis tussen de duinen is
door rul zand, hiervoor wordt een open 4WD voertuig gebruikt. Na het beklimmen van
de duinen, met prachtig uitzicht vanaf de top, keert u terug naar de Drifters truck en
wordt de reis voortgezet naar Agama Camp. Hier wordt gekampeerd. (Ontbijt, lunch &
diner).
Dag 9--10: Swakopmund, Namibië
De rit van vandaag vervolgt in noordelijke richting, via Solitaire. U doorkruist de Kuiseb
Canyon en het Naukluft Park, voordat u aankomt in de kustplaats Swakopmund. Er
worden 2 nachten doorgebracht in de Greenfire Lodge Swakopmund. Deze lodge is de
ideale locatie om Swakopmund met haar stranden, markten, souvenirwinkels en vele
mogelijkheden aan avontuurlijke uitdagingen te beleven. Denk bijvoorbeeld aan quad
biking, sky diving, paardrijden, dune boarding en vele andere opties. Ook het nachtleven
in Swakopmund is een kennismaking waard. (Dag 9: ontbijt & lunch. Dag 10: ontbijt).
Dag 11: Spitzkoppe, Namibië
Vanuit Swakopmund gaat de reis verder noordwaarts, langs de Skeleton Coast. U brengt
een bezoek aan de zeehondenkolonie van Cape Cross, de plek waar de Portugees Diogo
Cão in 1486 aan land kwam. U rijdt dwars door de woestijn verder landinwaarts, waar in
de middag de granieten rotsen van Spitzkoppe opsteken. Op deze bijzondere plek wordt
gekampeerd en kunt u genieten van een prachtige zonsondergang. (Ontbijt, lunch &
diner).
Dag 12--13: Etosha, Namibië
Voor een bijzondere ‘wildlife experience’ vertrekt u naar Etosha National Park. Na het
opzetten van de tenten begint u in de namiddag aan een uitgebreide game drive. Na het
diner bij het kampvuur heeft u de mogelijkheid wild te observeren bij de verlichte
drinkplaats.
U maakt in Etosha National Park diverse ritten om op zoek te gaan naar wild. Ook de
tweede nacht wordt doorgebracht in een camp in het park. (Ontbijt, lunch & diner).
Dag 14: Caprivi, Namibië
Het grillige woestijnlandschap wordt achtergelaten en u zet koers naar het noorden,
waar u naar de smalle landstrook Caprivi in het noordoosten reist. U rijdt het laatste
deel van de reis voornamelijk langs vele dorpjes en vangt een glimp op van het
dagelijks leven van de lokale bevolking. Deze avond wordt het kamp opgezet langs
de oevers van de machtige Okavango River. (Ontbijt, lunch & diner).

Dag 15--16: Okavango Delta, Botswana
Na het ontbijt bereikt u, na een korte rit, de grens met Botswana en vervolgt de reis
naar de Okavango Delta, een gigantische inlandse delta. U start met een tocht per
motorboot, dwars door papyrus kanalen, naar het hart van de Okavango Delta, de plek
waar u 2 nachten doorbrengt op een privé eiland. De Okavango Delta is een
wonderland van natuurschoon, waar u een gigantische verscheidenheid aan
diersoorten aantreft. Deze 2 dagen is het volop genieten van alles wat de spectaculaire
wildernis u brengt. Een begeleide wandelsafari, een tocht per mokoro, een traditionele
kano, en een sunset hippo cruise staan op het programma. (Ontbijt, lunch & diner).
Dag 17: Maun, Botswana
Deze ochtend keert u per boottransfer terug naar het punt waar de Drifters truck u staat
op te wachten. Vervolgens reist u door de Kalahari woestijn naar Maun. De Drifters Maun
Lodge is de plek waar u overnacht en waar u in de namiddag kunt ontspannen aan het
zwembad. (Ontbijt, lunch & diner).
Dag 18: Makgadikgadi Pans, Botswana
Na een relaxte ochtend, met de optionele mogelijkheid een dorpswandeling te maken,
verlaat u Maun en reist u door de Makgadikgadi Salt Pans. Naast het bijzondere en grillige
landschap, staan de zoutpannen ook bekend om hun rijke vogelleven en de andere
woestijn aangepaste dieren.
Het camp wordt opgezet op een afgelegen plaats, waar de uitgestrektheid, isolatie en rust
Overheersen. Deze avond wordt het genieten van de sterrenhemel. Zonder enige
verlichting in de omgeving, is dit de perfecte plek om de Southern Cross te aanschouwen.
Indien de zoutpannen niet toegankelijk zijn om te kamperen, wordt er uitgeweken naar
een alternatief in de buurt.
Dag 19: Kasane/Chobe – Victoria Falls, Zimbabwe
U vervolgt de reis in noordelijke richting. Vanuit het grensplaatsje Kasane wordt het
bekende wildpark Chobe National Park betreden. Hier leeft een grote populatie aan wild,
waar u naar op zoek gaat met een boottocht over de spectaculair Chobe rivier. Laat in de
namiddag steekt u de grens over naar Zimbabwe, waar de komende 2 nachten wordt
verbleven in de comfortabele Greenfire Lodge Victoria Falls. (Ontbijt, lunch & diner).
Dag 20: Victoria Falls, Zimbabwe
Victoria Falls is dé ‘Adventure Capital of Africa’. Er is een volle dag te besteden, waarbij
er voldoende tijd is om de majestueuze watervallen te aanschouwen en om deel te
nemen aan een van de talloze activiteiten die hier worden aangeboden: white water
rafting, bungee jumping, aircraft flips etc. De lunch en het diner zijn hier op eigen
gelegenheid. (Ontbijt).
Dag 21: Hwange, Zimbabwe
Na wat vrije tijd en de reuring van een stad, keert u terug naar de bush. U rijdt door naar
Hwange National Park, bekend als een van Afrika’s best beschermd natuurgebied. Na een
game drive met open safarivoertuig en een game walk, bereikt u de kampeerplek.
(Ontbijt, lunch & diner).

Dag 22: Bulawayo – Matobo Hills, Zimbabwe
Vandaag reist u richting het zuiden naar de stad Bulawayo, Zimbabwe’s tweede stad en
bekend om zijn brede straten. U trekt verder naar Matobo Hills voor een middagrit in het
nationale park om dieren te spotten. Er wordt te voet een bush rhino track gemaakt.
Vannacht staat het tentenkamp aan de rand van Matobo Hills, het gebied wat bekend
staat om zijn balancerende rotsblokken. (Ontbijt, lunch & diner).
Dag 23: Limpopo, Zuid--Afrika
Zuidwaarts trekkend steekt u vandaag de grens over naar Zuid-Afrika. Hier wordt
gelogeerd in een privé wildreservaat in de Limpopo Valley. U kunt hier een korte
wandeling maken. (Ontbijt, lunch & diner).
Dag 24: Johannesburg, Zuid--Afrika
Dan volgt vandaag het laatste traject van de reis, terug naar de Greenfire Lodge
Johannesburg, waar u in de late namiddag arriveert. (Ontbijt)
Notitie
Drifters heeft ook eigen lodges in Kaapstad en Johannesburg. De reis vangt aan in de
Greenfire Lodge Cape Town om 13.00 uur. U kunt een extra overnachting bijboeken,
voorafgaande aan de tour. Deze rondreis eindigt in de late namiddag op dag 24 in
Johannesburg. U bent altijd welkom om het verblijf te verlengen in de Greenfire
Johannesburg Lodge. Wanneer u echter terug vliegt op deze dag, houd dan rekening met
de tijd die nodig is om de luchthaven te bereiken en de check-in procedure (kan tot 3 uur
in beslag nemen).

