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          14-Daagse rondreis Zuid-Afrika
                       Luxe Privé Tour met Vlaamse gids doorheen Krugerpark - Panorama route - 

         Swaziland - St.Lucia - Durban - Drakensbergen .

Bij deze 14-daagse privé reis nemen we u mee ,

doorheen de meest verbluffende landschappen en maakt u kennis met 

de vele verschillende gezichten van het prachtige Zuid-Afrika…

Van spannende jeepsafari's in Krugerpark tot wetland safari's in  St.Lucia ,

 en van tropische stranden aan de Indische Oceaan tot 

gigantische uitzichten in de Drakensbergen .

Dit alles in een comfortabel  voertuig en u heeft alle ingredienten 

voor een onvergetelijke reis .
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Dag 1 Graskop

Aangekomen in Johannesburg doen we een rit naar Graskop ,

met stop in Pelgrim's rest , een kleurrijk museumstadje

dat in 1873 een golf van goudzoekers aantrok.

Dag 2 Hoedspruit

Vandaag de hele dag Panorama route, we starten met de 

Gorgelift , een glazen lift waarmee je 51m afdaalt naar een 

tropisch regenwoud . We bezoeken prachtige trekpleisters

 zoals de :  God's Window, Lisbon waterfalls , Bourcke Luck

Potholes waar de Blijde Rivier en de Treur Rivier samenkomen,

en de Three Rondavels , het mooiste uitkijkpunt over de canyon.

We rijden verder via de Abel Erasmuspass en door de Hans Strijdom 

tunnel voor 2 overnachtingen in een prachtige wildlife estate tussen

de Blyde river canyon en het Kruger National Park.

Dag 3 Hoedspruit

We starten vandaag met een volledige dag in het Kruger National Park ,

het grootste en oudste wild park van Zuid-Afrika ( +/- 20.000km²).

we rijden richting Satara en volgen het noorden via de Olifants River.

Indien de boeking met meer dan 4 personen is worden alle game drives 

in het Krugerpark in open wagen met ranger gedaan , met minder doen 

we dit met onze eigen 4x4.

Dag 4 Hazyview

In  Hoedspruit doen we nog een cruise op de Blyde River Canyon ,

de derde grootste Canyon ter wereld.

In de namiddag bezoeken we Moholoholo Wildlife rehab center.

Dag 5 Hazyview 

Volledige dag in het Krugerpark.  

Het Krugerpark  beschikt over een indrukwekkende diersoorten

inventaris : 150 zoogdieren , 507 vogelsoorten , 33 amfibieen , 114 reptielen  en

50 vissoorten hebben er hun thuisbasis.

Dag 6 Malelane

Volledige dag in het Krugerpark .

We rijden in een interessant gebied dankzij de aanwezigheid van de Sabie River die in 

droge periodes toch nog altijd water blijft leveren voor de talrijke dieren.



Blad 3/5

Dag 7 Malelane

De laatste volledige dag in het Krugerpark.

Dit is een heel ander gebied dan de eerste dagen; niet meer zo uitgestrekt,

veel meer bebost en zeer bergachtig, we doorkruisen het volledige Zuidelijk gebied.

Dag 8 Mkuze

Na het ontbijt rijden we verder door naar het Koninkrijk "eSwatini"  Swaziland  ,

en we slaan af richting St.Lucia , slapen doen we in Guesthouse of lodge

in de buurt van de Pongola Dam.

Dag 9 St.Lucia

Na het ontbijt gaan we naar Saint Lucia , eens aangekomen

doen we op het Isimangaliso Wetlandpark een cruise op zoek naar

nijlpaarden en nijlkrokodillen.

Dag 10 St.Lucia

Een waaier van mogelijkheden!

Keuze uit een begeleide wandelsafari (+/-  2/3uur) , of 

een snorkelsafari (+/-  6uur ) , 

of zwemmen in de warme golven van de Indische Oceaan .

We eindigen de dag met een 2 uur durende nachtsafari ,

met vertrek om 20uur.

Dag 11 Durban

Vandaag gaan we naar Durban , de stad met de meest Oosterse

invloed van Zuid-Afrika .

In de namiddag de boot op voor een walvis/dolfijn cruise .

Slapen doen we aan het strand, vlak aan de golden

mile.
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Dag 12 Bergville

We gaan naar de Drakensbergen voor het volgende hoogtepunt in de reis.

We slapen in een resort in Bergville voor 2 nachten 

in het hart van het Drakensberg Massief en met uitzicht op het

amphitheater , een indrukwekkende rotsformatie.

Dag 13 Bergville

We worden na het ontbijt in het Royal Natal National park

verwacht , dit park wordt door velen als het mooiste stuk

van de Drakensbergen beschouwd .

Met een ranger gaan we op zoek naar de rotstekeningen en we

doen ook een picknicklunch in het park en een prachtige wandeling 

naar de rivier.

Dag 14

Na een uitstekend ontbijt rijden we terug richting Johannesburg 

waar we helaas onze reis beëindigen met een terugvlucht naar België.

Inbegrepen in deze reis zijn : *Alle vervoer per luxewagen met  Nederlandstalige/Vlaamse  nationale gids en chauffeur .

*Toegangsprijzen voor de bezochte attracties, zoals 

* Panorama route : Pelgrims rest -  Graskop Gorgelift -  God's Window - 

Bourke Luck Potholes - Three Rondavels

Moholoholo Rehab Center , Boottocht op de Blyde River Canyon lake , 

4 volledige dagen safari in het Kruger National Park , in 4x4 voertuig of open

wagen met ranger

Swaziland , wild cruise in St.Lucia , wandel safari of snorkel safari  ,   

Nachtsafari in open wagen met ranger , Royal Natal park met ranger , 

Cruise naar walvissen/dolfijnen in Durban

* 13 x Slaapgelegenheid   

In 3 of 4 sterren accommodaties inclusief ontbijt 
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* Dranken, eten, persoonlijke uitgaven en fooien (10% voor alle bedienend personeel) 

* Persoonlijke verzekeringen (annulatie , ziekte, verloren items, …)

* Extra attracties die niet werden vernoemd in het overzicht

Info : * Internationaal paspoort (reispas), nog minimaal 30 dagen na terugreis geldig, is vereist.

Deze prachtige rondreis kan nog volledig aan uw wensen aangepast worden.

Vraag ook onze tarieven voor grotere groepen.

Prijzen Per persoon , vanaf 2 personen :

Van 1 Oktober 2021 tot 30 September 2022

2 pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers.

3 600.00 €    3 300.00 €  3 100.00 €  3 000.00 €  2 900.00 €  2 800.00 €  

Van 1 Oktober 2022 tot 30 September 2023

2 pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers.

3 800.00 €    3 500.00 €  3 300.00 €  3 200.00 €  3 100.00 €  3 000.00 €  

Van 1 Oktober 2023 tot 30 September 2024

2 pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers.

4 000.00 €    3 700.00 €  3 500.00 €  3 400.00 €  3 300.00 €  3 200.00 €  

Betalingsvoorwaarden :

 35% van de totale reissom na ondertekening van de reisovereenkomst.

35% van de totale reissom 3 maanden voor aankomst.

 30% van de totale reissom 1 maand voor aankomst.

Met vriendelijke groeten,

Het Hottentots Tour Team

Thierry , Jordy en Katia.

Hottentots Shuttle and Tour
7550 Durbanville

Tel : +27 (0)72 316 3562

Email: info@hottentotsshuttleandtour.com

website : www.hottentotsshuttleandtour.com

mailto:info@hottentotsshuttleandtour.com
http://www.hottentotsshuttleandtour.com/





