Bush & Beach Tour, Zuid afrika en
Mozambique
Dag 1 - Nelspruit
Aankomst Johannesburg International Airport. In ontvangst name huurauto naar
keuze. Self drive in oostelijke richting naar Nelspruit. Verblijf in accommodatie,
gelegen in natuurreservaat Uitkyk. U vindt hier zebra’s, giraffen, diverse soorten
apen en bokken.

Dag 2 - Kruger National Park
Vandaag rijdt u naar Kruger National Park. Overnachting in één van chalets of safari
tenten in deze “Nasionale Wildtuin” op basis van self catering. Restaurant en basis
supermarkt aanwezig.

Dag 3 – safari
Na het ontbijt en de ochtend game drive drive verlaat u het Kruger National Park via
de Orpen Gate en gaat op weg naar uw safari accommodatie naar keuze, gelegen in
één van de aangrenzende wildreservaten zoals Sabi Sands Game Reserve of
Timbavati Private Nature Reserve. Na de late lunch gaat u samen met de ranger en
overige gasten in de open 4x4 safari auto op avond game drive / safaririt. Tijdens
zonsondergang wordt gestopt middenin de Afrikaanse bush en geniet u van een
Sundowner, een drankje tijdens zonsondergang.

Dag 4 – safari
U wordt vroeg gewekt om mee te gaan op de ochtend game drive. Zonsopgang is
altijd een bijzonder moment in de wereld van de wilde dieren. U maakt kans om de
nog ronddwalende nachtdieren te zien zoals de moeilijk te vinden luipaard. Na deze
enerverende activiteiten wacht een uitgebreid en warm ontbijt. Na dit ontbijt
gelegenheid deel te nemen aan de wandel safari. De rest van de dag vult u in met
relaxen, het kijken naar de vogels en kleine dieren die rond het kamp leven. Na de
lunch en de thee in de middag gaat u weer mee op avond game drive. Bij terugkomst
in het kamp het diner rond het kampvuur.
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Dag 5 en 6 - Blyde River Canyon
Na de ochtend safari rit en het welverdiende ontbijt verlaat u dit privé wildreservaat
en gaat op weg naar de magnifieke omgeving van de Blyde River Canyon waar u de
aankomende nachten verblijft in accommodatie naar keuze te Hazyview.
Gedurende deze dagen mogelijkheid een bezoek te brengen aan de hoogtepunten in
Panorama route zoals Three Rondavels, Bourke’s Luck Potholes, God’s Window en
het voormalige goudzoekersdorpje Pilgrim’s Rest.
Ook mogelijk een bezoek te brengen aan het educatieve Cheeta Breeding Centre of
het Moholoholo Rehabilitation centre. Door middel van de interessante rondleidingen
komt u zeer dichtbij de verschillende wilde dieren die hier worden opgevangen en/of
groot worden gebracht om daarna weer in het wild te worden teruggezet.
In deze omgeving ook allerlei outdoor activiteiten zoals White Water Raften, quad
bike tours en abseilen.

Dag 7– Nelspruit - Vilanculos
Na het ontbijt rijdt u naar KMIA (Kruger Mpumalanga International Airport, net buiten
Nelspruit) en checkt in voor uw rechtstreekse internationale vlucht naar Vilanculos in
Mozambique. Vilanculos is de plaats op het vasteland van Mozambique ter hoogte
van de prachtige en zeer tropische Bazaruto Archipelago. Dit is een eilanden groep
die vaak wordt vergeleken met de Seychellen. Deze omgeving is puur en
onbedorven en u vindt hier geen massa toerisme.

Verblijf in accommodatie naar keuze. U kunt kiezen voor een accommodatie in
Vilanculos (bijvoorbeeld Vilanculos Beach Lodge of Casa Rex) of een van de meer
exclusieve lodges, gelegen op de eilanden zoals Bazaruto Lodge of Marlin Lodge.
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Bij de watersport centra kunt u allerlei activiteiten boeken op het gebied van
watersporten, snorkelen, duiken, boot trips etc.

Dag 8 tot en met 13 – Vilanculos – Bazaruto Archipelago
Deze dagen brengt u door in deze fantastische tropische en zeer romantische
omgeving.

Dag 14 –Vilanculos – Johannesburg
In de loop van de middag vliegt u rechtstreeks van Vilanculos naar Johannesburg.
Hier arriveert u aan het einde van de middag. Hier checkt u in voor uw vlucht richting
Nederland of bijvoorbeeld naar Kaapstad voor een verlenging in de Kaapstreek.
De prijs behorende bij een dergelijke invulling is afhankelijk van de periode waarin u
reist en de keuze van het niveau van de verschillende accommodatie’s

Ehmke Street 84
P.O. Box 19780, Nelspruit, 1200
Republic of South Africa

Cell: +27 82 771 0805
Tel: +27 13 744 3615
Fax: +27 86 508 3317

E-mail : sybilla@enjoyamazingafrica.co.za
Website: http://www.enjoyamazingafrica.co.za

