Routeomschrijving 16 Dagen safari ‘Botswana Adventure’
‘Camping’ versie: 2 nachten lodge, 2 nachten cabin en 11 nachten kamperen

Dag 1: Johannesburg
Een vroege start vanuit de Greenfire Lodge
Johannesburg brengt u naar de grens van
Botswana bij Lobatse, voor de nodige
grensformaliteiten.
U zet verder koers in de richting van de Kalahari,
waar u na behoorlijk wat kilometers aankomt bij
de plek waar het camp wordt opgeslagen. Dit is in
de buurt van het plaatjes Kang. Eerst worden de
benen wat gestrekt tijdens een korte bush
wandeling, waarna u terug keert naar het camp,
waar u van de zonsondergang kunt genieten.
(Alle maaltijden zijn voor eigen kosten vandaag)
Dag 2: Kalahari, Bushmen
Wakker worden met een spectaculaire zonsopgang boven de Kalahari, terwijl u geniet van
een uitgebreid ontbijt. Wie wil dat nou niet. U vertrekt daarna naar de stad Ghanzi,
de thuisbasis van de laatste traditionele Bosjesmannen die hier in deze woestijn leven. Zij
vertellen over de wildernis tijdens een educatieve wandeling, die u meer inzicht geeft in
hun jacht- en vangvaardigheden, de geloofsovertuiging, hoe men water vindt en waar men
dit opslaat. Kortom, u komt meer aan de weet over het dagelijks leven en het overleven in
deze moeilijke omstandigheden. U overnacht op een stuk land dat eigendom is en wordt
beheerd door de lokale bevolking. (Ontbijt, lunch & diner).
Dag 3 - 5: Okavango Delta
Een nieuw hoogtepunt is de Okavango Delta. De Okavango is een enorme rivier, waarvan
de bron in Angola ligt. Deze rivier stroomt in zuidelijke richting, waar het zich uitmondt in
’s wereld grootste binnenlandse delta, met een uniek ecosysteem dat een grote
verscheidenheid aan dieren en planten ondersteunt.
U start met een tocht per motorboot, dwars door papyrus kanalen, naar het hart van de
Okavango Delta, de plek waar u 3 nachten doorbrengt op een privé eiland. De Okavango
Delta is een wonderland van natuurschoon, waar u een gigantische verscheidenheid aan
diersoorten aantreft. Deze 3 dagen is het volop genieten van alles wat de spectaculaire
wildernis u brengt. Begeleide wandelsafari’s met lokale Motswana gidsen, tochten per
mokoro, een traditionele kano, en een sunset hippo cruise staan op het programma.
(Ontbijt, lunch & diner).

Dag 6: Maun
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, gelegen aan de Boteti River, biedt comfortabele tent accommodatie met
veldbedden, een zwembad, een bar en een restaurant. U heeft de mogelijkheid om te
relaxen aan het zwembad, of een bezoek te brengen aan Maun. Als deelnemer van de reis
heeft u, op eigen kosten, tevens de mogelijkheid een game flight te kunnen meemaken
boven de Delta. Een unieke belevenis, waarbij u vanuit een klein vliegtuig prachtig
weids uitzicht heeft over het waterrijke gebied. (Ontbijt, lunch & diner).
Dag 7 - 10: Flexibel Game Reserve Schema
In Maun wordt er boodschappen gedaan voor de komende dagen. U maakt zich klaar voor
het avontuurlijke gedeelte van de reis. Met een hoog gezeten en goed uitgerust voertuig,
zet u koers naar het noorden, de wildernis in, terwijl u onderweg afgelegen dorpen
passeert. De route is flexibel en afhankelijk van waar zich het meeste wild bevindt.
Een voorbeeld van de route kan als volgt zijn: u begint met Moremi en kampeert nabij de
bekende Thrid Bridge. Daarna trekt u verder noordwaarts via Xakanaxa om in de buurt
van Nord gate te kamperen. Dit gebied is ook uitstekend geschikt voor het bekijken van
wild, net als Savuti, wat een volgende bestemming zou kunnen zijn. Er worden ochtend- en
namiddagrondritten uitgevoerd langs de moerasgebieden. De vegetatie verandert
voortdurend van open savanne vlaktes naar palmbomen, graaslanden en Mopane bossen.
(Ontbijt, lunch & diner).
Dag 11: Maun
De laatste ochtend in een van de wildparken rijdt u langzaam terug naar Maun. De Drifters
Maun Lodge is inmiddels bekend. In de middag is er tijd om te ontspannen in en rondom
de lodge. (Ontbijt, diner).
Dag 12: Makgadikgadi Pans
Na een relaxte ochtend en een vroege lunch, verlaat u Maun en reist u door naar 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. (Ontbijt, lunch & diner).

Dag 13: Chobe Rivier & Victoria Falls
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 14: Victoria Falls
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 15: Francistown
Wanneer u er niet voor kiest helemaal terug te rijden naar Johannesburg, bestaat de
mogelijkheid om vanaf Victoria Falls terug te vliegen. Dan eindigt de reis voor u vandaag.
De rest van de reizigers reist af naar het zuiden, naar de plaats Francistown. Vanavond
kampeert u voor de laatste keer en geniet van de laatste Afrikaanse bushmaaltijd rond het
kampvuur. (Ontbijt, lunch & diner).
Dag 16: Johannesburg
Het ochtendritueel start vroeg, waarna u begint aan de terugreis naar de geciviliseerde
wereld. Aan het begin van de avond komt u aan in Johannesburg en eindigt deze
avontuurlijke rondreis. (Ontbijt).
Notitie
Drifters heeft 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 vroege avond op dag 16 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).

