
 

 
 
 
 

Routeomschrijving 24 Dagen ‘Southern Circle Adventure’                                               
 
 
Dag 1: Johannesburg – 
Francistown, Botswana  
Een vroege start voor deze tour.  
Vertrekkend vanuit de Greenfire Lodge  
Johannesburg, wordt er onmiddellijk 
koers gezet naar de grens met 
Botswana. Na alle immigratie 
formaliteiten reist u verder naar 
Francistown. ’s Avonds worden onder 
het genot van een verzorgde maaltijd, 
de procedures voor de reis 
doorgesproken. De eerste nacht wordt 
er gekampeerd. (diner) 
 

 

Dag 2: Chobe National Park – 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 vanaf een boot naar op zoek gaat. Laat in de namiddag steekt u de grens over 
naar Zimbabwe, waar de komende 3 nachten wordt verbleven in de comfortabele 
Greenfire Lodge Victoria Falls (ontbijt, lunch & diner).  
  

Dag 3 - 4: Victoria Falls, Zimbabwe  
Victoria Falls is dé ‘Adventure Capital of Africa’. Voor de adrenalinezoekers zijn er 
talloze activiteiten die hier worden aangeboden: white water rafting, bungee jumping, 
aircraft flips etc. Er is uiteraard ook voldoende tijd om de majestueuze watervallen te 
aanschouwen. Eén avond staat op het programma en een braai (barbecue) aan het 
zwembad. De andere avond eet u in een lokaal restaurant. (Dag 3: ontbijt & diner. Dag 
4: ontbijt).  
  
Dag 5: Kafue Kamp, Zambia  
Terwijl u de originele spoorwegbrug oversteekt, werpt u een laatste blik op de  
watervallen, om vervolgens Zambia binnen te rijden. De reis neemt u mee, via zuidelijk 
Zambia, naar de Lower Zambezi Valley tot in Kafue, waar het camp wordt opgeslagen. 
Ontspan lekker aan het zwembad, dit ter voorbereiding op de kanotocht van de 
komende dagen (ontbijt, lunch & diner).  
  
Dag 6-8: Zambezi kanotocht, Zambia  
De Zambezi rivier behoeft slechts een kleine introductie; een machtige rivier die zich een 
weg baant tussen enkele van de beste wildernisgebieden van Afrika. Dit resulteert in iets 
dat enkel omschreven kan worden als het beste kanoavontuur ter wereld. Er is geen 
spectaculairdere manier om groot wild van zo dichtbij te aanschouwen, als vanuit een 
kano. U brengt 2 nachten door met wild kamperen op de oevers van de rivier. Op de 
derde dag wordt u per boot teruggebracht naar Kafue, voor een welkome douche en een 
verzorgde maaltijd. (Dag 6 & 7: ontbijt, lunch & diner. Dag 8: ontbijt & lunch). 
 
 

 
 



 
 
 
Dag 9: Luangwa, Zambia 
Herenigd met de Drifters truck vervolgt u de reis naar de hoofdstad Lusaka en zo gaat u 
verder via de ‘Great East Road’ naar de volgende overnachtingplaats. Er worden 
vandaag zoveel mogelijk kilometers afgelegd (ontbijt, lunch & diner). 

 
Dag 10-11: Luangwa National Park, Zambia 
Het volgende hoogtepunt is Luangwa National Park, waar 2 nachten wordt gekampeerd. 
Het park staat onder andere bekend om zijn grote populatie aan nijlpaarden en een 
grote diversiteit aan diersoorten. Met een beetje geluk komt u hier het luidpaard of 
andere katachtige tegen. Optioneel kan er in dit gebied een night drive worden gemaakt 
(ontbijt, lunch & diner). 

 
Dag 12-13: Lake Malawi, Malawi 
Op dag 12 rijdt u Malawi binnen. De eerste stop is Lilongwe, de hoofdstad van het land. 
Nadat er boodschappen zijn gedaan en mogelijkheid om curiosa te kopen, wordt de reis 
voortgezet in de richting van Lake Malawi, een indrukwekkende zoetwater binnenzee. 
Snorkelen is hier een hoogtepunt, net als de stranden en vriendelijke lokale bewoners. U 
kampeert 2 nachten letterlijk op het strand (Dag 12: ontbijt, lunch & diner. Dag 13: 
ontbijt & lunch). 

 
Dag 14-15: Mulanje Massive, Malawi 
Op naar het zuiden, waar u arriveert bij Mulanje, een indrukwekkende granieten berg 
die 600 meter boven het omringende woud en de dichtbegroeide theeplantages 
uitsteekt. In dit gebied kampeert u 2 nachten en geniet u van een wandeling naar het 
plateau, vanwaar het uitzicht adembenemend is (ontbijt, lunch & diner). 

 
Dag 16: Chimoio, Mozambique 
Verder reizend via Blantyre, komt u vandaag Mozambique binnen. De reis voert u door 
de Tete corridor, over de Zambezi Rivier en langs de bergen die de grens met Zimbabwe 
vormen. U kampeert vannacht in het wild, in de afgelegen regio Chimoio. Het diner 
wordt genoten in een lokaal restaurant (voor eigen kosten). (ontbijt & lunch). 

 
Dag 17: Vilanculos, Mozambique 
De wildernis wordt achtergelaten en vervangen door de vele levendige dorpen. De 
volgende bestemming is Vilanculos, gelegen aan de kust van de warme, azuurblauwe 
Indische Oceaan. Vanuit Vilanculos kunt u de idyllische Bazaruto Archipel zien liggen. U 
brengt de nacht door in een casita. Vanavond nuttigt u een maaltijd in een plaatselijk 
restaurant (voor eigen kosten). (ontbijt & lunch). 

 
Dag 18-20: Inhambane, Mozambique 
U reist verder langs de kust naar het zuiden, waar de komende dagen wordt 
doorgebracht nabij de handelshaven Inhambane. Na een bezoek aan de kleurrijke lokale 
markt, belandt u uiteindelijk op een plek onder de kokosnootpalmen aan het strand. U 
brengt 3 nachten door in casitas. Gedurende het verblijf hier kunt u heerlijk relaxen, 
snorkelen en zonnebaden op de verlaten stranden, waar Mozambique zo bekend om 
staat. Enige optionele en zelf te bekostigen excursiemogelijkheden zijn onder andere 
duiken, snorkelen en een ocean safari. (ontbijt, lunch & diner). 



 

 

Dag 21: Maputo, Mozambique 
Vandaag doorkruist u de uitgestrekte kustvlakte, die van tijd tot tijd overstroomt en 
passeert u cashewnootbossen. De eindhalte voor deze dag is de hoofdstad Maputo, waar 
op eigen gelegenheid wordt gedineerd in een lokaal restaurant (ontbijt & lunch). 

 
Dag 22: Kruger National Park, Zuid-Afrika 
Maputo ademt een interessante, bijna Latino-achtige, sfeer uit met vele straatcafés en 
levendige markten. Deze morgen bezoekt u de verscheidene bezienswaardigheden van 
de stad. In de middag keert u terug naar Zuid-Afrika en wordt er doorgereden tot aan 
het Kruger Nationaal Park, waar het camp wordt opgeslagen (ontbijt, lunch & diner). 

 
Dag 23: Kruger National Park & Hazyview, Zuid-Afrika 
Geen enkele reis in Zuid-Afrika is compleet zonder een bezoek aan het Krugerpark. U 
brengt de hele dag door met het spotten van wild in Zuid-Afrika’s eerste nationale park. 
In de late namiddag legt u de korte afstand af naar de Greenfire Lodge Hazyview, waar de 
laatste avond wordt gevierd . (ontbijt, lunch & diner). 

 
Dag 24: Johannesburg, Zuid-Afrika 
Een rustige start vandaag. Na een wandeling rondom de lodge, vangt de terugreis 
richting Johannesburg aan. U arriveert in de late namiddag in de Greenfire Lodge 
Johannesburg. (ontbijt). 

 
Notitie 
Drifters heeft ook een eigen lodge in Johannesburg. De reis vangt aan in de Greenfire 
Lodge Johannesburg om 06.30 uur. U kunt een extra overnachting bijboeken, 
voorafgaande aan de tour. Deze rondreis eindigt in de late namiddag op dag 24. U bent 
altijd welkom om het verblijf te verlengen in de Greenfire Lodge Johannesburg. 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). 


