Voor wandelliefhebbers

ZUID-AFRIKA TE VOET
15-DAAGSE BEGELEIDE ENGELSTALIGE
WANDELREIS
IN KLEINE GROEP VAN MAX. 12 PERSONEN
Inclusief 8 wandelingen van diverse intensiteit: Mac
Mac, Blyde River Canyon, Big 5, Swaziland,
Isimangaliso, Zululand, Drakensbergen, Amphitheatre

€ 2.050*

Boekingen via uw reisagent
Meer info: www.africa-by-excellence.be
* Prijs zonder vlucht, reken ongeveer €800

Dag 1: Johannesburg
Aankomst in Johannesburg. Transfer naar uw lodge. Vrij verblijf tot de samenkomst met de groep de volgende dag.
Overnachting in Road Lodge Rivonia.
Dag 2: Johannesburg - Mpumalanga – ca 400 km, ca 6 uur (LA)
’s Ochtends vroeg vat de reis aan en vertrek je vanuit Johannesburg in oostelijke richting naar Mpumalanga. Onderweg bezoek je het
goudmijnstadje Pilgrims Rest en geniet je van het panoramische zicht op God’s Window. Je strekt je benen op een korte wandeling
rond Mac Mac Pools. Overnachting in een chalet in Graskop Mogodi Lodge, aan de rand van een steile helling (met zwembad).
Moeilijkheidsgraad trektocht: Kalm aan: korte, makkelijke wandeling van 2 à 3 km op een pad, minder dan een uur, met weinig
hoogteverschil
Dag 3: Privé wildreservaat: 140 km, ca 2 uur (OLA)
In Blyde River Canyon, maak je je eerste lange ochtendtrek. Je daalt af in de canyon en zal verrast zijn door de spectaculaire verzichten
over de Three Sisters en de rivier. Na de middag geniet je van een safari in een privé wildreservaat. Overnachting in een tent in de
wildernis. Moeilijkheidsgraad trektocht: Gemiddeld: 3,5 uur stappen op degelijke paden, met af en toe rotsachtige partijen
Dag 4-5: Kruger National Park - ca 240 km, ca 3,5 uur (OLA)
Een van de hoogtepunten van deze reis is de ochtendtrek met een lokale ranger vanuit je kampplaats. Door de sporen van de dieren te
leren lezen, tracht je te voet het wild te spotten in de bush. Daarna vertrek je naar het Kruger National Park; daar ga je het meeste wild
kunnen ontdekken. De volgende twee dagen ga je tijdens uitgebreide game drives op zoek naar luipaarden, leeuwen, olifanten,…
Optionele nachtsafari. Overnachting in Kruger National Park Chalets, in een chalet in het park (met zwembad).
Moeilijkheidsgraad trektocht: Kalm aan: 3 à 4 uur stappen met de ranger, op zoek naar de big 5
Dag 6-7: Koninkrijk Swaziland – ca 200 km, ca 3 uur (OLA)
Je rijdt Zwaziland in en doorkruist een fruitrijke streek alvorens de bergen in te trekken. Je brengt twee dagen en nachten door aan de
rand van de Malalotja Nature Reserve. Trekking van een volledige dag door dit stuk ongerepte natuur. In Swaziland blijven de vergane
Afrikaanse tradities leven. Er is een rijk cultureel verleden, waar je de sporen van kan ontdekken. Je overnacht in een chalet in de
Malalotja Nature Reserve. Moeilijkheidsgraad trektocht: Uitdagend: 4 à 6 uur stappen door het golvende berglandschap naar een
prachtige waterval. Oneffen paden en secties met steilere hoogteverschillen.
Dag 8-9: Isimangoliso Wetland Park – ca 380 km, ca 5,5 uur (2 X OL, 1 X A)
Tijdens de terugrit naar Zuid-Afrika, zal je nog meer Zwazi cultuur kunnen ontdekken. Je bezoekt Hluhluwe Game Reserve, waar je oog
in oog kan staan met de zeldzame witte neushoorns. In de namiddag maak je nog een wandeling door de draslanden van False Bay,
waar ontelbare vogelsoorten leven. Isimangoliso is Unesco werelderfgoed; het park is uniek door de opmerkelijke combinatie van
meren, subtropische kustlijn, wouden en wild. Overnachting in Shonalanga Lodge (met zwembad).
Moeilijkheidsgraad trektocht: Kalm aan: 2 à 3 uur stappen door zanderig woud en langs de kustlijn.
Dag 10-11: Zululand – 310 km, ca 4,5 uur (OL)
Je laat de kust achter je en rijdt door het heuvelachtige landschap van Zululand. Onderweg bezoek je het stadje Dundee, waar een
stevige strijd is uitgevochten tussen de Zulu, de Britten en de Boeren. Na een bezoek van het museum, geniet je van een vrije
namiddag. Overnachting in Battlefields Country Lodge (met zwembad). De volgende ochtend bezoek je het Islandlwana slagveld, voor
je de trek aanvat in het spoor van de Britse vluchtelingen door de golvende heuvels van Zululand. Je bezoekt Rourkes Drift nog alvorens
terug te keren naar de lodge. Moeilijkheidsgraad trektocht: Uitdagend: 4 à 5 uur stappen op de Fugutives Drift trail op oneffen paden
door Zululand. Lengte van de trek afhankelijk van de waterstand van de Buffalo River.
Dag 12-13: Drakensbergen – 180 km, ca 2,5 uur (OLA)
Kijk uit op de adembenemende Drakensberg. Je overnacht in een comfortabele en rustgevende lodge aan de voet van de berg (1600m
hoogte) en maakt een dagtrekking op de bergpaden. Je neemt een verfrissende duik in de heldere bergriviertjes van het Royal Natal
National Park. Je zal opleven van de zuivere lucht en de grandeur van de berglandschappen.
Moeilijkheidsgraad trektocht: Gemiddeld: 5,5 uur stappen op de Tugela bergkloof op degelijke paden met enkele rotsachtige secties
Dag 14: Drakensbergen, 120 km, ca 2 uur (OL)
Na een vroeg ontbijt vertrek je naar Witsieshoek, aan de voet van de schitterende Sentinel Peak. Je trektocht naar de top van het
Drakensberg Amfitheater en de prachtige Tugela waterval
Prijs per persoon in double
2050
(3.000m hoogte) vat aan met een sectie met ladders.
Single toeslag per persoon
620
Je zal verstomd staan van de ongeëvenaarde vergezichten op
KwaZulu-Natal. Overnachting in de Witsieshoek lodge, hoog in
Vertrekdata (=datum van aankomst ter plaatse op de bestemming)
de bergen (2.300m hoogte), met uitzicht op Mont-aux-Source
bergketen. Moeilijkheidsgraad trektocht: Uitdagend: 3 à 4 uur
11 jan 2019
09 aug 2019 *
stappen op oneffen paden naar de top van het Amfitheater
25
jan
2019
*
16 aug 2019
met een korte sectie met ladders.
08
feb
2019
30 aug 2019
Dag 15: Johannesburg – 360 km, 5 uur (OL)
15 feb 2019
13 sep 2019
Je rijdt vandaag terug naar Johannesburg. Onderweg kan je
08 mar 2019
20 sep 2019
nog over-vliegende zeldzame baardgieren spotten.
22
mar
2019
04 okt 2019
De toer eindigt rond 17.00 uur.

Programma onder voorbehoud
Vraag ook onze andere afreisdata.

12 apr 2019 *
10 mei 2019
07 jun 2019 *
14 jun 2019
28 jun 2019
12 jul 2019
19 jul 2019
02 aug 2019

18 okt 2019 *
01 nov 2019
22 nov 219
13 dec 2019

Afreizen in het vet gegarandeerd ongeacht het aantal deelnemers
Andere afreizen gaan door vanaf 4 deelnemers
Afreizen met een * aanduiding: Duitstalige begeleiding
Prijzen zonder vluchten: richtprijs voor de vluchten ca. € 900
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O = ontbijt – L = lunch – A = avondmaal
Inbegrepen - Niet inbegrepen: Zie www.africa-by-excellence.be

