
 
 
 
 

Routeomschrijving 23 Dagen ‘Namibië, Victoria Falls & Botswana’                              
   
  

Dag 1-3: Windhoek & Namib 
Naukluft Park/Sossusvlei (Namibië)  
Op de dag van aankomst overnacht u in een 
comfortabele accommodatie in Windhoek. 
Via de schitterende Spreetshoogte Pass en  
Solitair rijdt u naar Sesriem, uw 
kampeerplek  
voor 2 nachten.  
  
Vanuit Sesriem kunt u een bezoek brengen 
aan de mooi gevormde en immens hoge 
rode zandduinen van de Sossusvlei en de 
indrukwekkende Deadvlei. Beide 
natuurverschijnselen zijn zeer interessant 
voor liefhebbers van fotograferen.  
  
Dag 4-7: Swakopmund & 
Damaraland (Namibië)   
Via Walvis Bay arriveert u in het gezellige 
en toeristische stadje Swakopmund. De stad 
kent een rijk verleden en biedt u prima 
faciliteiten. Er worden verschillende 
excursies aangeboden.  

 

Onderweg naar Damaraland kunt u een bezoek brengen aan Cape Cross, aan de Skeleton 
Coast, waar een kolonie zeeleeuwen woonachtig is.  
  
Dag 8-13: Etosha National Park, Rundu, Caprivi (Namibië) 

Via de Ombika Gate rijdt u het grootste nationale park van Namibië binnen: Etosha 
National Park. U verblijft in 2 verschillende restcamps binnen het park, waar een 
verlichte waterdrinkplaats bijna dagelijks zorgt voor een nachtelijk schouwspel.  

  
Via het mijnstadje Tsumeb en Grootfontein rijdt u naar Rundu, gelegen in het uiterste 
noorden bij de Okavango River.  
  
U volgt de weg naar het oosten en komt aan bij de Popa Falls met het aangrenzende 
Mahango Game Park. De reis door de Caprivi strip biedt u een uiterst gevarieerd 
landschap en grote verscheidenheid en diversiteit in wild. In de omgeving van Kongola 
overnacht u in een comfortabele lodge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Dag 14-15: Victoria Falls (Zimbabwe)  
U steekt de grens over met Botswana bij Ngoma Bridge. Bij Kasane wordt wederom een 
grens overgestoken en bereikt u uiteindelijk het plaatsje Victoria Falls, waar u alle tijd heeft 
de gelijknamige waterval te bekijken en een van de vele excursies te maken.  
 
*Dag 16-20: Kasane, Nata, Makgadikgadi Pans & Maun (Botswana)   
Terug in Kasane blijft u een nacht op een campsite en adviseren wij u een bootexcursie over 
de Chobe rivier te boeken voor de namiddag.  
 
Bij Nata is een bezoek aan het Nata Bird Sanctuary de moeite waard, zowel georganiseerd als 
op eigen gelegenheid. De Makgadikgadi zoutpannen kunt u aan doen vanuit uw volgende 
camping en ook het plaatsje Gweta heeft leuke bezienswaardigheden. 
 
In Maun arriveert u weer in een leuke lodge aan de rivier. U kunt bij uw accommodatie het 
stof van u afspoelen en genieten van wat meer comfort. 

 
Dag 21-23: Gobabis & Windhoek (Namibië) 
Via Ghanzi en Buitepos rijdt u terug naar Namibië. U overnacht net over de grens in de 
Kalahari, een schitterend uitgestrekt en indrukwekkend woestijngebied met bijzondere 
vegetatie. De uitgestrektheid en leegheid blijven fascineren. 

 
Hiervandaan nog een korte rit naar Windhoek voor een laatste overnachting. 
 
 
*AVONTUURLIJKE VERSIE: 
Dag 16-20: Chobe National Park, Moremi Game Reserve & Maun (Botswana)   
Terug in Kasane heeft u de laatste mogelijkheid om te tanken en proviand in te slaan voor de  
komende dagen in de nationale parken van Botswana. De wegen veranderen in zandpaden en 
de 4WD is onvermijdelijk. Het avontuur begint nu echt! In de parken vindt u eenvoudige 
campsites met basisfaciliteiten. Een ultiemer bushgevoel bestaat er niet zo midden in de 
Afrikaanse natuur.  
In Maun arriveert u weer in de bewoonde wereld. U kunt bij uw accommodatie het zand van 
u afspoelen en genieten van wat meer comfort. 
 


