Rondreis Zuid Afrika & Swaziland
Dag 1 Nelspruit
Aankomst in Johannesburg. Hier staat een huurauto voor u klaar bij Europcar.
Vervolgens rijdt u naar Nelspruit. U verblijft hier in een mooi gelegen lodge in het
natuurgebied de Uitkyk. Op het terrein van de lodge lopen een aantal wilde dieren
zoals zebra’s struisvogels, impala’s en diverse soorten bokken.
Een heerlijk zwembad en ruime wandelmogelijkheden.
In de omgeving kunt u de Sudwala grotten bezoeken, het Crocodile Reptile Park, of
deelnemen aan een goudzoekers tour waarbij u zelf goud uit de rivier zeeft of een
microlight vlucht maken over de Barberton vallei.

Dag 2 Kruger National Park
Na het ontbijt vertrekt u op weg naar Kruger National Park. Vandaag heeft u de hele
dag de tijd om heerlijk te genieten van alle wilde dieren in deze “Nasionale Wildtuin”.
Aan het einde van de dag arriveert u in één van de kampen waar u overnacht in een
typische Afrikaanse cottage of rondavel of wat te bedenken van een leuke safari tent.
De meeste kampen beschikken over een kleine supermarkt en een restaurant.
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Dag 3 safari lodge naar keuze
Na het ontbijt en een vroege safari rit door het Kruger rijdt u naar één van de prive
wildreservaten naar keuze, bijvoorbeeld het bekende Sabi Sand Game Reserve. Aan
het einde van de middag de safaririt in een open 4x4 safariauto op zoek naar de “Big
Five” (olifant, neushoorn, buffel, leeuw en luipaard). Tegen zonsondergang wordt
midden in de bush gestopt voor een drankje (sundowner) en wacht de ranger en de
tracker totdat de avond invalt. Vervolgens zal de tracker de rest van de game drive
met behulp van een sterke lamp de nachtdieren voor u proberen te vinden. Verblijf
op basis van vol pension en inclusief uw safari activiteiten.

Dag 4 safari lodge naar keuze
U wordt vroeg gewekt voor de morning game drive, een zeer bijzonder moment van
de dag in de dierenwereld, zonsopgang. De nachtdieren lopen nog rond en de
katachtigen, zoals het moeilijk te vinden luipaard, eindigen hun jacht. Na deze
morning game drive staat er een uitgebreid en warm ontbijt op u te wachten.
Na het ontbijt kunt u deelnemen aan een game walk of lekker in de lodge blijven en
gebruik maken van de aanwezige faciliteiten zoals de wildlife bibliotheek en het
zwembad. Aan het einde van de middag gaat uw weer op evening game drive.

Dag 5 Hazyview
Na de laatste ochtend game drive en ontbijt verlaat u de safari lodge en gaat op weg
naar Hazyview. Onderweg kunt u nog een bezoek brengen aan het Hoedspruit
Cheetah Breeding Center waar men fokt met cheetah's (jachtluipaarden). In de loop
van de middag arriveert u bij uw accommodatie in Hazyview.
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Dag 6 Blyde River Canyon
Dag ter vrije besteding in Hazyview voor een bezoek aan de Blyde River Canyon en
diens hoogtepunten zoals God’s Window, Bourkes Luck Potholes, Three Rondavels
en de verschillende watervallen. Ook kunt u in deze omgeving White Water Raften,
met een quad bike deze prachtige bosachtige omgeving ontdekken of met een hete
luchtballon van de adembenemende natuur genieten.

Dag 7 Swaziland
Vandaag verlaat u Zuid Afrika en reist u naar het naburige vriendelijke koninkrijk
Swaziland. In de hoofdstad Mbabane kunt u een bezoek brengen aan de lokale
markt. Overnachting in een van de accommodaties gelegen in de Ezulwini Valley.

Dag 8 St Lucia Greater Wetland Park
Na het ontbijt rijdt u naar de zuidelijke grens van Swaziland met Zuid Afrika en gaat
op weg naar de provincie KwaZulu Natal.
U begeeft zich naar het plaatsje St. Lucia gelegen aan de kust met de Indische
oceaan, grenzend aan het Greater St. Lucia Wetland Park.
Vanuit St. Lucia kunt u safari tours maken in het bekende Hluhluwe Game Reserve,
dolfijnen en walvis tours op zee, boottours op het meer op zoek naar krokodillen en
nijlpaarden, het strand in het mooie Cape Vidal National Park bezoeken of
deelnemen aan de vele diepzee vistours die men vanuit hier organiseert. Verblijf in
accommodatie in St. Lucia.
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Dag 9 St Lucia Greater Wetland Park
Vandaag heeft u een dag ter vrije besteding in St Lucia. Verblijf in accommodatie op
basis van logies en ontbijt.

Dag 10 Hluhluwe Game Reserve
U rijdt naar het nabij gelegen “”Big Five” reservaat, genaamd Hluhluwe waar u de
hele dag kunt rondrijden en proberen om zoveel mogelijk wilde dieren te vinden.
Verblijf in Hilltop Restcamp. Restaurant en basis supermarkt aanwezig.

Dag 11 Ballito / Shakas Rock
Na het ontbijt rijdt u verder in zuidelijke richting. Ongeveer 60 km voor de grote
havenstad Durban, komt u aan bij de badplaats Ballito/Shakas Rock, waar u één
nacht verblijft.
Mogelijkheden hier zijn dolfijnen tours, diepzee vissen, microlight vluchten over zee,
dagtour naar de prachtige Valley Off Thousand Hills, indoor surfen in het grote en
moderne winkelcentrum The Gateway. Voor de golf liefhebbers zijn er verschillende
golfbanen.
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Dag 12 Addo
In de loop van de morgen rijdt u naar de luchthaven van Durban voor uw vlucht naar
Port Elizabeth. Hier neemt u uw huurauto weer in ontvangst en u rijdt naar het
landelijke plaatsje Addo alwaar u kunt overnachten in Addo Elephant National Park
of in één van de accommodaties gelegen net buiten het park.
Gelegenheid om een bezoek te brengen aan het bekende Addo Elephant National
Park.

Dag 13 Tsitsikamma
U rijdt verder over de N2 in westelijke richting en gaat vandaag naar het mooie
Tsitsikamma National Park, prachtig bosrijke omgeving aan de zee. Overnachting in
oceanette in het park, met uitzicht op zee.

Dag 14 en 15 Knysna
Deze dagen brengt u door in het toeristische plaatsje Knysna, gelegen aan de mooie
Knysna lagune. Verblijf in accommodatie naar keuze op basis van logies en ontbijt.
Deze dagen heeft u de tijd om de omgeving van Knysna te verkennen. Bezoek aan
het Featherbed Nature Reserve, de Art route, vissen, dolfijnen tours en vele outdoor
activiteiten.
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Dag 16 Oudtshoorn
Vandaag rijdt u via George naar hét centrum van de struisvogelindustrie in Zuid
Afrika, Oudtshoorn. U verblijft hier in het leuke De Zeekoe. Eigenaresse Paula is een
erg leuke vrouw en vertelt u graag over de struisvogelindustrie waarin zij zich
bevinden. Kortom een must in de Klein Karoo! Verblijf op basis van logies en ontbijt.
Gelegenheid om een bezoek te brengen aan de mooie grotten Cango Caves.

Dag 17 en 18 Wijnlanden
Na het ontbijt rijdt u richting de welbekende wijnlanden. Deze dagen brengt u door in
het leuke en gezellige universiteitsstadje Stellenbosch, of in pittoresk Franschhoek.
Een bezoek aan één van de vele wijnhuizen is natuurlijk een must.

Dag 19, 20 en 21 Kaapstad
Vandaag rijdt u op uw gemak naar de moeder stad van Zuid Afrika, Kaapstad. Hier
verblijft u in accommodatie naar keuze.

Dagen ter vrije besteding. Bij boeking van de reis zullen wij u uitgebreid informeren
over alle mogelijkheden in en rondom Kaapstad en wijnlanden.
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Dag 22 Amsterdam
Helaas komt aan elke mooie vakantie een einde. Vandaag rijdt u in de loop van de
dag naar de luchthaven van Kaapstad, hier levert u de huurauto in en checkt u in
voor uw vlucht terug in de richting van Nederland.
De prijs behorende bij een dergelijke tour is uiteraard afhankelijk van de periode
waarin u reist alsmede uw keuze qua niveau van de accommodatie’s. Wij assisteren
u graag met een geheel vrijblijvend voorstel!
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