
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1.  REISPROGRAMMA 
 

 Adventure kids rondreis, individueel, maar gezamenlijk! 

 

DAG DATUM 
 

REISROUTE/ 
BESTEMMING 

PROGRAMMA & ACTIVITEITEN 
 

ACCOMMODATIE EN 
MAALTIJDEN  

1 17 juli Amsterdam Vertrek vanaf Schiphol met Turkish 
Airlines om 19.35 uur. 

 

2 18 juli Johannesburg  Aankomst 10.25 uur op de luchthaven, 
alwaar we de auto’s ophalen en naar het 
hotel rijden. ’s Middags begint de 
fietstour door Soweto (4 uur) 
 

Genesis Suites hotel, 2 
bedroom suite op basis 
van logies 

3 19 juli Kololo Game 
Reserve 

In 3 uur bereikt je Kololo Game Reserve 
 

Kololo Game Reserve, 
halfpension + gamedrive 

4 20 juli Kololo Game 
Reserve 

Alle tijd om lekker het park te ontdekken 
en te genieten.  
 

Kololo Game Reserve, 
halfpension + gamedrive 

5 21 juli Kololo Game 
Reserve 

Alle tijd om lekker het park te ontdekken 
en te genieten.  
 

Kololo Game Reserve, 
halfpension + gamedrive 

6 22 juli Kruger NP In 5 uur rijd je naar de ingang van het 
Krugerpark 
 

Sefapane Lodge,Safari 
house room op basis van 
logies 
 

7 23 juli Kruger NP 
 

Ga zelf het park ontdekken of boek een 
van de vele aangeboden activiteiten.  
 

Sefapane Lodge,Safari 
house room op basis van 
logies 
 

8 24 juli Kruger NP 
 

Ga zelf het park ontdekken of boek een 
van de vele aangeboden activiteiten. 
Avondsafari & bush braai (5 uur) 

Sefapane Lodge,Safari 
house room op basis van 
logies + bush braai 
 
 

9 25 juli Hazyview Via een prachtige route richting 
Hazyview in 2 uur.  

Gecko Lodge, 
familiekamer op basis 
van logies en ontbijt 

10 26 juli Hazyview Rij vandaag de panorama route  
 

Gecko Lodge, 
familiekamer op basis 
van logies en ontbijt 

11 27 juli Mlilwane Wildlife 
Santruary 

Een rit van 4 uur brengt je in het 
volgende wildpark.  

Mlilwane Lontweni 
Rondawels op basis van 
logies en ontbijt 
 

12 28 juli Mlilwane Wildlife 
Santruary 

Een mooie plek om de omgeving te 
verkennen, te voet, met mountainbike 
of te paard.  
 

Mlilwane Lontweni 
Rondawels op basis van 
logies en ontbijt 
 

13 29 juli St. Lucia In 4 uur tijd rijden we richting de kust.  
 

Elephant Lake hotel, 
standaard kamer op basis 
van logies en ontbijt 

14 30 juli St. Lucia Vandaag maken we een boottocht om 
krokodillen en nijlpaarden te bekijken (2 
uur) 

Elephant Lake hotel, 
standaard kamer op basis 
van logies en ontbijt 



15 31 juli St. Lucia 05.00 uur vertrek voor een halve dag 
game drive, incl. lunch in het Lluwhluwe 
park (8 uur) 

Elephant Lake hotel, 
standaard kamer op basis 
van logies en ontbijt 

16 1 
augustus 

St. Lucia Vandaag gaan we de zee op om 
walvissen te kijken 

Elephant Lake hotel, 
standaard kamer op basis 
van logies en ontbijt 

17 2 
augustus 

Underberg Een kleine 6 uur rijden naar 
Drakensbergen 

Drakensberg Gardens 
Resort, familiekamer op 
basis van logies en ontbijt 

18 3 
augustus 

Underberg Dagtrip in 4x4 auto’s met gids over de 
Sanipass, incl. lunch. 
 
Vergeet je paspoort niet! 

Drakensberg Gardens 
Resort, familiekamer op 
basis van logies en ontbijt 

19 4 
augustus 

Begville Vandaag alle tijd om Drakensbergen te 
bekijken 

Sandford Park lodge, 
standard Kamer op basis 
van logies en ontbijt 

20 5 
augustus 

Bergville Vandaag alle tijd om Drakensbergen te 
bekijken 

Sandford Park lodge, 
standard Kamer op basis 
van logies en ontbijt 

21 6 
augustus 

 Onze vlucht vertrek vanavond, dus alle 
tijd om de 4 uur naar de luchthaven te 
rijden. Vertrek 18.40 uur 

 

22 7 
augustus 

 Aankomst op Schiphol om 09.40 uur  

 
 
 

2. NAMEN EN VLUCHTGEGEVENS 
 

 

 
VLUCHTEN: Nader te bepalen 

 

NAMEN REIZIGERS CONFORM INTERNATIONAAL PASPOORT: 

Deze namen dienen overeen te komen met de tenaamstelling volgens het paspoort. 

VLUCHTSCHEMA: (bijvoorbeeld) 

17 juli                   Brussel – Istanbul               19.30 – 23.55* 

18 juli                   Istanbul – Johannesburg   01.30 – 10.25 

6 augustus       Johannesburg – Istanbul   18.40 – 05.10* 

7 augustus       Istanbul – Brussel               07.55 – 10.20 

*aankomst de volgende dag 

 



Zuid Afrika;  
De republiek Zuid-Afrika ligt op de 
meest zuidelijke punt van Afrika en 
is ongeveer 33 maal groter dan 
Nederland. Het 
land grenst in het westen aan de 
Atlantische Oceaan, in het zuiden en 
voor een deel in het oosten aan de 
Indische 
Oceaan en in het noorden en 
noordoosten aan de landen 
Namibië, Botswana, Mozambique en 
Swaziland. Middenin 
Zuid-Afrika ligt het koninkrijkje 
Lesotho. Het land is uniek wat 
betreft verscheidenheid in 
landschap, cultuur, flora en fauna.  
 
De verscheidenheid van het 
landschap heeft automatisch tot 
gevolg dat flora en fauna enorm 
variëren. Als het gaat om 
diersoorten heeft Zuid-Afrika 
waarschijnlijk de meest 
indrukwekkende fauna ter wereld. 
Er leven 290 verschillende 
landzoogdieren en een kleine 800 
verschillende vogelsoorten. Ten 
slotte heeft Zuid-Afrika ook een 
multiraciale samenleving, waarin de 
Zwarte bevolking, Indiërs, Chinezen, 
Maleiers en Zuid-Afrikanen van 
Europese afkomst allemaal volgens 

hun eigen cultuur leven. Met deze verscheidenheid aan tradities komt men vanzelf in aanraking tijdens de 
maaltijden.  
 
Een vakantie naar Zuid Afrika is een ontmoeting met een andere cultuur, genieten van schitterende stranden en 
ontdekken van vreemde diersoorten in de ontelbare wildparken. En biedt inspanning en ontspanning en zo ver van 
huis, een verstaanbare taal. 
 
Hoe veilig ben ik in Zuid Afrika 
Hierop is geen eenduidig antwoord te geven. Een veilig gevoel is subjectief. Er is een goede infra structuur en 
hulpdiensten zijn professioneel. Maar een goede reis- en medische verzekering (waaronder repatriëring) wordt 
aangeraden. Ook bagageverzekering wordt aangeraden. Reizigers worden aangeraden dure juwelen thuis te laten en 
ook niet teveel cash geld bij zich te hebben. Daarnaast moet men alert zijn en geen spullen onbeheerd laten staan. 
Waar toeristen zijn, zijn zakkenrollers en dieven. 
 
  



 
 
Activiteiten in het reservaat 
Safari Is een speurtocht naar de Flora en Fauna. Dit kan zijn per voet, per paard, per kano, of per jeep. Het doel kan 
ook verschillen, men kan een safari maken om te jagen, te spotten of om te fotograferen. 
Ranger Is de specialist wat betreft de Flora & Fauna in Zuid Afrika. De ranger weet dus niet alleen iets af van de 
olifant en het kameelperd (giraf) maar ook van vogels en spinnen, de planten en bomen. 
Tracker Is de sporen specialist in de specifieke omgeving. Gedurende een game drive neemt hij plaats voor op de 
motorkap of bovenop het voertuig. Vanuit deze positie geeft hij, in samenwerking met de ranger, aan in welke 
richting er gereden moet worden. 
Night- Drive Deze safari vindt ‘s avonds plaats, waarbij met behulp van een sterke lamp de omgeving wordt verkend. 
Af en toe ziet u gele en rode oogjes aan u voor bij trekken. Deze rit is vooral geschikt om de nachtdieren in actie te 
zien. 
 

 
 
 
  



The big five 
De Olifant De Afrikaanse olifant is te onderscheiden van de Aziatische olifant door de vorm van de oren. Indien u 
goed kijkt ziet u de vorm van het Afrikaanse continent terug in de contouren daarvan. Deze oren worden gebruikt als 
‘ventilator’. Door het wapperen met de oren koelt het bloed af en gaat de lichaamstemperatuur naar beneden. 
Bovendien zijn de oren belangrijk om de mens of vijand te horen aankomen. Olifanten kunnen een mens al vanaf 
1,5km horen. De olifant eet planten en bomen waardoor een overschot aan deze ‘grootvoeten’ een serieus 
probleem kan worden voor het behoud van bossen en steppen. Ziet u een aantal olifanten in een kudde lopen dan 
zijn dat meestal vrouwtjes met jongen. De 
‘dames’ blijven over het algemeen bij de kudde, terwijl de mannetjes na 14 jaar vaak afdwalen van de kudde en 
alleen op pad gaan. 
 
De Buffel De buffel is een van de zgn. 5 ‘groten’ en is voornamelijk te zien in kuddes die grazend over de steppe 
gaan. De buffel drinkt vaak en is daarom altijd in de buurt van water. Vechten er 2 mannetjes om een vrouwtje, dan 
zal het verliezende mannetje de kudde moeten verlaten. 
 
De Luipaard Luipaarden zijn het meest actief na zonsondergang. Overdag zit een luipaard het liefst in een boom. Ook 
bij het eten van een grotere prooi beschermt de luipaard zijn ‘maaltijd’ tegen andere roofdieren door de prooi in een 
boom te slepen en daar op te eten. Een luipaard heeft weinig water nodig. Het meeste vocht wordt verkregen uit het 
bloed van de prooi. De favoriete prooi van een luipaard zijn klein wild en antilopen vooral impala’s. Voordat het 
luipaard aan zijn maaltijd begint verwijdert hij eerst de vacht of veren. 
 
De Neushoorn De neushoorn is na de olifant ‘s werelds grootste zoogdier dat op het land leeft. De neushoorn eet 
erg selectief en beperkt zich voornamelijk tot sappig en kort gras. Het leef- en eetgebied wordt nauwkeurig afgezet 
met grote stapels uitwerpselen. De vijanden van de neushoorn zijn de mens, de leeuw en de olifant. Doordat de 
hoorn van de neushoorn mythische en medicinale eigenschappen worden toegedragen, wordt er nog steeds illegaal 
jacht gemaakt op de neushoorn. Het verschil tussen de zwarte en de witte neushoorn is niet de huidskleur. De witte 
neushoorn heeft een ‘wide’ mond – een brede mond. De zwarte neushoorn daarentegen heeft een meer puntige 
mond. 
 
De Leeuw De koning van het dierenrijk is geen kieskeurige eter. De leeuw eet giraffe, buffel, wilde beest en zebra en 
indien een ander roofdier een maaltijd heeft gevangen, schroomt de leeuw niet om deze prooi van hem af te 
pakken. Het is een ‘sociaal’ dier dat leeft in troepen en jaagt in teamverband. Het zijn voornamelijk de vrouwtjes die 
jagen om vervolgens de eerste happen af te staan aan de mannetjes leeuwen. Een leeuw kan tot 20 uur per dag 
slapend doorbrengen. De leeuw probeert de mens te ontwijken, maar heeft hij honger of voelt hij zich bedreigd dan 
zal hij ook de mens aanvallen. 
 

 
 
  



 
3. DE REIS 

 

Johannesburg 

Johannesburg (ook wel eGoli, ‘Place of Gold’ genoemd) is een stad met ongeveer zes miljoen inwoners. Het ligt in de 

provincie Gauteng. De stad ziet er westers uit met in het centrum moderne wolkenkrabbers en grote winkelcentra, 

maar tegelijkertijd is er ook criminaliteit en zijn er ghettos (townships). Het grote geweld is tegenwoordig niet meer 

aan de orde, maar toch is Johannesburg een stad waar u op uw hoede moet zijn. Vooral het centrum na sluitingstijd 

en de wijk Hillbrow kunt u beter mijden. 

 

Hotel Genesis Suites 

Het Genesis Suites Hotel ligt in het hart van Johannesburg, in de mooie wijk Sandton, met goede ligging ten opzichte 

van Luchthaven en uitvalswegen. Het hotel biedt suites met 1 of 2 slaapkamers, self-catering of Bed & Breakfast, 

zodat u hier kunt genieten van een ontspannen verblijf.  De sfeer van het hotel is luxe en geschikt voor zowel zaken 

reizigers of individuele reizigers. 

 

Soweto Bicycle Tours, (4 Hours)  

Beleef deze spannende en milieuvriendelijke tour in de straten van Soweto. Geniet van een fietsavontuur van een 

halve dag in de township en maak kennis met de verschillende gemeenschappen en leer de geschiedenis van deze 

township kennen. U bezoekt plaatsen zoals een voormalige hostel voor mannelijke migranten. U maakt kennis met 

de cultuur en het leven van vandaag zoals verteld door onze lokale site gids. U bezoekt Meadowlands, beroemd om 

de gedwongen verhuizingen uit Sophiatown in de jaren 1950. Fiets langs historische monumenten uit de tijd van de 

1976 studenten opstanden en bezoek de gedenkplaats van Hector Pieterson. U fietst ook door Vilakazi Street, waar 

Nelson Mandela gewoond heeft en waar de bisschop Desmond Tutu zijn huis heeft. U krijgt de gelegenheid om de 

verschillende delen van Soweto te zien, hoe sommige gemeenschappen nog steeds behoefte aan ontwikkeling 

hebben en erg armoedig zijn en hoe sommige gebieden zich hebben ontwikkeld tot "kleine welvarende 

buitenwijken". Dit tour geeft u inzicht in de vele gezichten van Soweto's, het Soweto opstand en het verzet tegen de 

Apartheid. U zult ook zien en leren hoe deze gemeenschap is veranderd en hoe het ontwikkeld is tot wat het nu is. 

 

 



 

Limpopo 

Limpopo, de meest noordelijke provincie van Zuid Afrika grenst aan Mozambique, Zimbabwe en Botswana. Het 

dankt zijn naam aan de machtige Limpopo rivier die de noordelijke grens van deze provincie vormt. Deze provincie is 

rijk aan ‘wildlife’ en indrukwekkende natuurschoon en heeft een overvloed aan historische en culturele schatten. 

De grote weg vanaf Pretoria naar het noorden werd uitgesleten door de krakende wagenwielen van de ossenwagens 

van de Voortrekkers. 

Vandaag rijdt u waarschijnlijk diezelfde route via snelle, veilige wegen en geniet u onderweg van de moderne 

infrastructuur. Limpopo is het gebied van eeuwenoude landerijen en pre-historische geheimen. Het is het land van 

Modjadji, de legendarische ‘Rain Queen’, het stenen tijdperk, overblijfselen uit het ijzeren tijdperk in de 

Makapansgat vallei en de archeologische rijkdommen van Mapungubwe die terug gaan naar lang vervlogen tijden. 

Geschiedkundigen tonen aan dat de eerste zwarte Afrikaner al voor 300 AD de Limpopo River overstak. 

De Voortrekkers bereikten Limpopo in de vroege 19e eeuw en de inheemse zwarte bevolking en de Voortrekkers 

raakten veelvuldig slaags. 

Het noordelijke deel van het Kruger Park, dat in de Limpopo provincie ligt, staat bekend om zijn grote kuddes 

olifanten en buffels, grote getallen tsessebe en sabelantilopen en rijk vogelleven. Ook het bergachtige gebied van de 

Waterberg is rijk aan wild en heeft een groot aantal game parken. 

Om het gebied van de Soutpansberg te ontdekken heeft u tijd nodig. Er zijn boswandelingen en achter de bergen 

vindt u uitgestrekte vlaktes met mopane bomen en enorme oude baobab bomen. Deze vlaktes strekken zich uit in de 

richting van Zimbabwe. U vindt hier 340 inheemse boomsoorten, een rijkdom aan fauna en de grootste concentratie 

luipaarden in de hele wereld. 

 



 

Kololo Game Reserve,  Lephalale (Ellisras) 

Kololo ligt in de Waterberg biosphere op slechts 3 uur rijden  van Johannesburg. Kololo is malariavrij en interessant 

voor kinderen. In het Kololo game Reserve vindt u veel antilopen, giraffen, zebra's, apen waaronder bavianen, en 

wrattenzwijnen. Het grote wild waaronder de Big-5 vindt u in het nabijgelegen Welgevonden Game Reserve. Het 

prive hek bij de receptie geeft directe toegang. Meer dan 300 vogelsoorten zijn hier gespot en ook voor de botanist 

is hier veel te zien zoals 84 verschillende soorten bomen en daarnaast nog struiken en andere planten. Bij Kololo 

kunnen de gasten wandelen  of per mountainbike de veilige omgeving van Kololo  verkennen. De Big 5  in 

Welgevonden zitten in een omheind gebied.  

Kololo Game Reserve is kindvriendelijk; kinderen van alle leeftijd zijn welkom. Op Kololo leeft alleen “veilig” wild, de 

Big 5 dieren (leeuw, olifant, luipaard, neushoorn en buffel) zitten veilig achter het hek van Welgevonden Game 

Reserve. Kololo is daarom de perfecte bestemming voor een familievakantie. De kinderen kunnen vrij het gebied 

verkennen terwijl de ouders van de prachtige uitzichten kunnen genieten. Kololo biedt daarom een speciaal Kids 

Safari programma. 

Deze Kids Safari duurt ongeveer 1,5 uur waarbij de ouders gelegenheid om bijvoorbeeld te relaxen bij het zwembad. 

Onze gekwalificeerde rangers zijn beschikbaar in de loop van de ochtend om met de kinderen op safari te gaan. De 

ranger neemt uw kind mee op een bushveldexpeditie en leert hem/haar van alles over de bush, de planten en de 

dieren op een leuke, interactieve wijze. Er worden allerlei activiteiten gecombineerd om het allemaal nog 

spannender te maken. Na afloop krijgen de kinderen een Bushveld Safariboek vol met grappige vragen, kleurplaten 

en puzzels over dieren als herinnering aan deze avontuurlijke en leerzame expeditie. 

Extra ter plaatse te boeken;  

Het Kids Safari programma. 

Hieronder ziet u een overzicht van de onderwerpen waar de ranger voor de safari met uw kind een keuze uit maakt: 

Master tracker: Een ranger neemt de kinderen mee op een Kololo wandeling. Het belangrijkste doel om de kinderen 

meer te lever over de sporen en tekenen van de wilde dieren en ze leren hoe ze de duren kunnen volgen en vinden. 

Elk kind krijgt een kaart met e dieren sporen. 

River explorers: Een ranger neemt de kinderen mee naar de rivier en vertelt over het belang van water voor mens en 

dier. Daarna gaan ze de rivier verkennen en vis proberen te vangen, deze identificeren en water dieren loslaten. Ze 

zullen ook proberen de vissen uit hun hand te laten eten. 

Starry nights: Een vroeg diner aan de kinder tafel, gevolgd door een nachtelijke game drive. De gids zal stoppen bij 

een mooie open plek waar de kinderen warme chocolademelk kan krijgen terwijl de ranger met een speciale 

sterrenpointer de verschillende sterren & sterrenbeelden aanwijst en hierover uitleg geeft. 

 



The call of Africa: De ranger zal uitleg geven over de manier waarop dieren met elkaar communiceren, met name via 

geluid. Ze zullen samen luisteren naar de diverse dieren geluiden en tijdens een korte game drive proberen te 

communiceren met de dieren. 

Surviving in the bush: De kinderen worden door de ranger meegenomen op een Kololo wandeling waarbij hij meer 

verteld over de planten en hoe zij kunnen worden toegepast in survival situaties. 

Bicycle safari: Samen met de ranger gaan de kinderen Kololo op de fiets verkennen en leren ze meer over de 

zoogdieren op Kololo. Bij terugkomst krijgen de kinderen wat te drinken in het restaurant en praten ze na over wat 

ze hebben gezien. 

Scorpion hunt: Deze avontuurlijke activiteit zal plaatsvinden onder het toeziend oog van de gids. Eerst krijgen de 

kinderen een korte cursus over schorpioenen en het gevaar dat ze vormen. Daarna gaan ze samen met de gids het 

veld in waar de gids op zoek gaat naar schorpioenen. Als hij het geluk heeft een schorpioen te vinden zal de gids 

deze proberen te identificeren. Iedereen kan het dier even kort bekijken waarna het dier weer met rust wordt 

gelaten. 

Programmavoorbeeld 

10.30 - vertrek van receptie naar het Kololo bushveld 

10.40 - stop bij de rivier waar de ranger uitleg geeft over de activiteiten, de veiligheidsregels en daarna op pad om de 

amfibieën (dieren in en om het water) te gaan zien. 

11.00 – de kinderen krijgen een snack terwijl ze plezier maken en verder van alles leren 

11.30 – mini game drive op Kololo 

12.00 – terug bij de receptie 

Safari voor kinderen van 4 -12 jaar oud 

Prijs: R 250,- p.p.  

(Alle andere activiteiten zijn beschikbaar voor families met kinderen. Als er plaats is kunnen de ouders mee op de 

kids safari). 

 

 



 

Phalaborwa 

Phalaborwa is ontstaan na de ontdekking van de vele minerale lagen en werd als stad gesticht in 1958. De 

hoeveelheid en verscheidenheid aan delfstoffen wordt toegeschreven aan een serie vulkanische uitbarstingen in het 

gebied 2.000 miljoen jaar geleden. De kegel van de uitbarsting is verdwenen, maar de pijp, een verbazingwekkend 

geologisch verschijnsel, is gebleven. 

Kruger National Park 

Het Kruger Nationale Park 2 000 000 hectaren groot. “Groot” slaat niet alleen op de afmetingen. Er zijn 336 

verschillende soorten bomen, 49 soorten vissen, 114 soorten reptielen, 507 soorten vogels en 147 soorten 

zoogdieren. Het ligt in het oosten van Zuid-Afrika tegen de grens met Zimbabwe en Mozambique. In dit gebied komt 

malaria voor, neem dus voorzorgsmaatregelen. 

De afstanden binnen het Krugerpark mag u niet onderschatten: reken op een 20 à 25 km die u gemiddeld per uur op 

een rustige manier kunt afleggen. 

In het Kruger National Park gelden strenge regels voor de toeristen. Je mag de auto alleen verlaten op plaatsen waar 

dat is toegestaan. De autodeuren moeten te allen tijde gesloten blijven en er mogen geen lichaamsdelen via het 

raam of het open daken naar buiten steken. U wordt verwacht met een geldig rijbewijs te rijden en niet onder de 

invloed te zijn van alcohol.Het voeren van de dieren is strafbaar en u mag geen planten of dieren uit het park 

meenemen. Er wordt streng gecontroleerd op de naleving van deze regels. 

 

Sefapane Lodge 

Slechts 1 km van het Kruger National Park verwijderd, Sefapane Lodge ligt op een mooi stuk natuurlijk “bushveld”. 

De lodge is omringd door een weelderige tropische tuin. Verblijf in Afrikaanse stijl rondavels. Geniet van uitstekende 

maaltijden en heerlijke wijnen en doe mee aan een van de vele safari's die aangeboden worden. Sefapane Lodge 

organiseert safari's in het Kruger National Park onder begeleiding van ervaren FGHASA gekwalificeerde gidsen en in 

speciaal ontworpen safari voertuigen. Alle safari's zijn inclusief entree & Kruger Park conservation levy. 



  

Evening Safari & Bush Braai - 5 hours (incl.conservation fee) 

U begint de game drive  bij zonsondergang. Na een drankje gaan de spotlichten aan en gaat, in het donker, uw 

speurtocht naar de nachtelijke dieren beginnen.  Daarna gaat u genieten van een traditionele braai rond het 

kampvuur op een speciale plek in het Kruger National Park. 

 

Mpumalanga 

Mpumalanga – “Place where the sun rises” – de provincie Mpumalanga grenst in het oosten aan Mozambique en 

Swaziland en in het westen aan de provincie Gauteng. 

Deze provincie is een van de kleinste provincies van Zuid-Afrika en heeft een oppervlakte van 79 490Km² waar    

2.800 000 mensen wonen. 

Mpumalanga is vooral bekend om zijn bijzondere schoonheid en de aanwezigheid van vele wild reservaten. Het 

meest bekende wildpark is het Kruger National Park, een van de top bezienswaardigheden van Zuid-Afrika. 

Long tom pass 

De Long Tom Pas verbindt Sabie met Lydenburg en is een van de meest spectaculaire passen in het land. De hoogte - 

2169m-maakt het tot een van de hoogst gelegen hoofdwegen in Zuid Afrika. Vanaf Sabie klimt de weg meer dan 

1000m voordat hij 670m afdaalt naar Lydenburg/Mashishing. Er loopt nu een brede weg over de steile hellingen met 

scherpe afdalingen en het is haast niet voor te stellen dat deze pas ooit een zo’n gevaarlijke hindernis was. 

Deze pas was ook het toneel van een langdurige strijd tussen de Boeren en de Engelsen in september 1900. Er staat 

een kopie van een Long Tom Kanon in de pas, ter herinnering aan de Long Tom kanonnen die in de Anglo-Boer 

oorlog (1899 – 1902) werden gebruikt. 

 



Hazyview 

Hazyview, gelegen in de provincie Mpumalanga, is een tropisch paradijs en een handelscentrum. Het kreeg zijn naam 

door de laaghangende mist die hier opkomt wanneer de temperatuur hoog is. Dit dorp werd belangrijk in 1959 toen 

hier een postkantoor werd gevestigd. Het station stamt uit de tijd dat de Selati spoorweg hier langs werd gelegd. 

Hazyview ligt temidden van de spectaculaire natuurwonderen van het voorgebergte zoals de Blyde River Canyon en 

de vele wildparken waaronder het Kruger National Park. Ongeveer 5km buiten Hazyview richting Graskop ligt het 

Shangana Cultural Village. Hier is ook de ‘Marula’ markt waar handvervaardigde traditionele produkten te koop 

worden aangeboden. 

Nelspruit 

Nelspruit wordt ook wel de poort naar Mpumalanga genoemd. Met zijn subtropisch klimaat, overvloedige 

zonneschijn en met groen overdekte heuvels en valleien is het een uitstekende uitvalsbasis om Mpumalanga te 

verkennen. Nelspruit is het handelscentrum voor de fruittelers van Mpumalanga. Vruchtbare grond en een 

subtropisch klimaat zijn de perfecte omstandigheden voor de teelt van citrus en tropische vruchten, avocado, 

macademia- en pecan noten. 

In de botanische tuinen van het Laagveld, net buiten de stad, is een collectie zeldzame plantensoorten en ook het 

eerste door mensenhanden gecreëerde regenwoud. 

De nabij gelegen Sudwala grotten, het Dinosaurus Park en het culturele centrum laten u kennismaken met het 

primitieve Afrika. Rondom Nelspruit zijn er vele mooie natuurwandelingen en hikingtrails naar o.a. de krokodillen- of 

struisvogelboerderij en Halls Landgoed (een van de grootste subtropisch fruit producerende boerderijen in het 

gebied) die u een idee geven van de verscheidenheid en schoonheid van deze omgeving. 

Pilgrim’s Rest 

Dit kleine plaatsje in Mpumalanga was het eerste gouddelverstadje in Zuid-Afrika. In 1873 vond Alec Patterson hier 

goud en in een mum van tijd hadden zich hier vele andere fortuinzoekers gevestigd om zich een stuk (goudrijke) 

grond langs de rivier toe te eigenen. Slechts 3 jaar later vertrokken de delvers weer naar de nieuw ontdekte 

gebieden van de Witwatersrand en lieten het dorpje en de nog nauwelijk ontgonnen goudgronden van Pilgrim’s Rest 

achter. Het hele stadje is inmiddels uitgeroepen tot Nationaal Monument en als openluchtmuseum opengesteld 

voor bezoekers. 

 

Panorama Route 

De Mpumalanga Scenic Drive is een schitterende route met fantastische uitzichtpunten zoals bij God’s Window en 

de Drie Rondavels. De naam “Rondavels” is ontleend aan de naam voor Afrikaanse hutten die dezelfde vorm hebben. 

Bourke’s Luck Potholes zijn een stop meer dan waard. Hier zijn miljoenen jaren lang de Blyde en de Treur rivier 

samen gekomen zodat door erosie een unieke rotsformatie is ontstaan. Vertrek op tijd want er staan u vele 

overweldigende hootepunten te wachten! 



 

Blyde River Canyon 

Deze grote vallei is een plek waarvoor brochures en reis gidsen niet genoeg originele bijvoeglijke naamwoorden 

kunnen bedenken om de indrukwekkende berggezichten en magnifieke panoramas te beschrijven. De Blyde River 

Canyon is een van de meest spectaculaire ravijnen in Afrika. 

De omringende bergen rijzen uit de rivierbedding op en bereiken een hoogte van 600 tot 800m. Bij de ‘Three 

Rondavels’ is een onvergetelijk uitzicht op de drie grote rotsspiralen die uit de muur van het ravijn oprijzen. Hun 

toppen lijken op het dak van een hut. 

Waar de Blyde- en de Treurrivier elkaar ontmoeten, heeft water erosie een van de meest opmerkelijke geologische 

fenomenen in het land gevormd, bekend als ‘Bourke’s Luck Potholes’. Gedurende duizenden jaren werden door het 

kolkende water surrealistische rotsformaties gevormd die een reeks donkere poelen hebben gecreëerd, die op hun 

beurt contrasteren met de door witte en gele korstmossen bedekte rotsen. Verder in het zuiden van het ravijn liggen 

Wonder View, God’s Window en de Pinnacle. Hun namen beschrijven de grootsheid en uitgestrektheid van dit 

landschap, maar het met eigen ogen aanschouwen van deze fenomenen zal een nog grotere indruk op u te maken. 

 

Gecko Lodge,  Hazyview 

De Gecko Lodge, slechts 3km van Hazyview af, ligt diep in de Sabie River vallei. De lodge is een ideaal startpunt om 

het Kruger National Park of de Lowveld Panorama Route (met God’s Window en Pilgrim’s Nest) te bezoeken. De 

lodge richt zich op uw comfort, goede service en heerlijk eten. U kunt genieten van een English Breakfast en een 

smakelijk diner onder het genot van een van de vele Zuid Afrikaanse wijnen. Naast het prachtige uitzicht kunt u 

verschillende activeiten ondernemen zoals; een wandeling door het bos en naar de rivier, vogels spotten, open-

wagen safaris, nacht safaris, luchtballonvaarten, paardrijden, quad rijden, rivier raften, culturele excursies, microlight 

vluchten (met prachtige uitzichten), met de kabelbaan weg of gewoon lekker relaxen aan het zwembad. 

  



 

Swaziland 

Swaziland is een klein koninkrijk in het oosten van Afrika met iets meer dan een miljoen inwoners. De hoofdstad is 

Mbabane. Het is een land met wisselende vegetatie. In het noordwesten zijn regenwouden en in het oosten 

bevinden zich uitgestrekte savannes. Door het warme klimaat en de regenbuien in de zomer is er een veelvoud aan 

prachtige bomen en planten te vinden. Swaziland is een arm land hoewel de economie redelijk gezond is. De Engelse 

taal wordt door vrijwel iedereen gesproken en verstaan. Het toeristenbureau bevindt zich in The Swazi Plaza in 

Mbabane. 

 

Het oudste en meest bezochte Swazi park. Mlilwane ligt dichtbij de toeristen plaatsen Ezulwini en Malkerns en is 

daarom ideaal gelegen. De Sanctuary is een paradijs voor de hele familie, waar men kan genieten van de rust. Men 

kan paardrijden, mountain biken, open Landrover toers doen en wandelingen maken. Voor de wat meer 

avontuurlijken zijn er ook nachtritten op Arabische pony’s, waar men de bergen ingaan met adembenemende 

panorama uitzichten over de “Valley of Heaven”, beter bekend als Ezulwini.  

Ezulwini Vallei 

Lobamba is het hart van de koninklijke Ezulwini vallei (Hemelse Vallei) en biedt de bezoeker monumenten, musea, 

cultuur en ambachten. Koning Mswati III woont hier op een groot landgoed en regeert samen met zijn moeder, 

Koningin Moeder ofwel Ndlovukazi (Vrouwtjes Olifant) geheten. Elk jaar in augustus mag de koning een vrouw 

kiezen tijdens de traditionele Umhlanga (Riet) Dans. Alle jonge maagden dansen dan voor de Vrouwtjes Olifant en de 

koning kiest uit deze dames zijn volgende echtgenote – zij kan deze eer dan niet naast zich neerleggen! De vorige 

koning, de geliefde Koning Sobhuze II, was de langst regerende koning ter wereld. Er wordt gezegd dat hij meer dan 

500 kinderen heeft verwekt gedurende zijn 65-jarig bewind. 

Mbabane 

Mbabane, de hoofstad van Swaziland, ligt aan het noordelijke einde van de Ezulwini valley. De Mbabane markt is 

echt een bezoek waard; voor redelijke prijzen is er kralenwerk to koop evenals houtsnijwerk, stenen beeldjes, 

vlechtwerk en kleurrijke lappen. De grootste granieten rots in de wereld, Sibebe Rock, ligt aan de rand van de stad 

en vanaf de top heeft men een schitterend uitzicht over de Pine Valley. De ‘Tea Road’ kronkelt naar de top van de 

Mdzimba Mountains, de begraafplaats van de Koningen met een prachtig uitzicht over de Ezulwini vallei. Het 18 000 

hectaren Malolotja Nature Reserve is Swaziland’s grootste Park en ligt 35 km vanaf Mbabane in de richting van Pigg’s 

Peak. 



 

Lontweni Double Self-Catering Rondavels 

Gehuisvest binnen Mlilwane Rest Camp zijn 2 open-plan en-suite Double Rondavels (1 king size bed) met 

kitchenette. Beddengoed en handdoeken zijn inbegrepen. De Lontweni Rondavels liggen binnen loopafstand van het 

zwembad, Hippo Haunt Restaurant, Activiteiten Centrum en Braai / BBQ gebied en bieden een uitstekende prijs-

kwaliteitverhouding aan. 

 

Kwazula Natal 

Kwazula – “Place of the zulu” and Portuguese Natal - “Christmas” Deze provincie grenst aan de landen Mozambique, 

Swaziland en Lesotho, heeft een lange kustlijn aan de Indische Oceaan en grenst aan de provincies Mpumalanga, 

Eastern Cape en Free State. KwaZulu Natal is een van de meest bezochte provincies van Zuid-Afrika vanwege de vele 

toeristische attracties zoals de imponerende Drakensbergen, de vele monumenten op de historische slagvelden 

verspreid over de provincie en de verschillende natuurgebieden die KwaZulu Natal rijk is. 



 

Hluhluwe-Umfolozi Park 

Het Hluhluwe-Umfolozi Park bestaat uit twee in 1895 gestichte reservaten die sinds 1989 met elkaar in verbinding 

staan via een zogenaamde corridor. De dieren kunnen zich vrij van het ene park naar het andere bewegen over een 

totale oppervlakte van 96.000 hectare. Naast de Big Five (olifant, leeuw, buffel, neushoorn en luipaard) kunt u hier 

ook giraffes, hyena’s, cheeta’s en wilde honden aantreffen. Overig wild zoals waterbok, nyala, kudu en impala is ook 

meer dan ruimschoots vertegenwoordigd. Het Hluhluwe-Umfolozi park is bekend om de grootste populatie witte en 

zwarte neushoorns van zuidelijk Afrika, die met succes voor uitsterven zijn behoed. In het Hluhluwegedeelte van het 

park kunt u genieten van een schilderachtig heuvellandschap met prachtige vergezichten. In Umfolozi zult u een 

meer steppeachtig landschap aantreffen met verspreide acaciabomen, wat het spotten van de dieren 

vergemakkelijkt. U maakt de meeste kans dieren tegen te komen in de vroege ochtend en in de namiddag. Een 

favoriete plek van witte neushoorns is een poel in de buurt van Isivivaneni, niet ver van het Hilltop Camp. U vindt 

deze afslag bij een hoop stenen (een Zulu heiligdom). Volg deze weg omhoog. Na ongeveer 500 m gaat u rechtsaf. 

Naast de tweede poel aan uw linkerhand bevindt zich enkele meters verder aan uw rechterhand een plek met rood 

zand waar ze graag komen. 

In het park kunt u zelf verschillende zandwegen volgen op zoek naar wild of begeleide wandelingen boeken. ’s 

Avonds bestaat de mogelijkheid een georganiseerde game drive te maken, om de nachtdieren in actie te zien. 

 

Elephant Lake Hotel,  St. Lucia 

Het Elephant Lake Hotel ligt aan de oevers van de St Lucia riviermond in het gelijknamige dorp St Lucia in KwaZulu 

Natal. Het Hotel ligt temidden van het Wetland Park, Zuid Afrika’s eerste Wereld Erfgoed gebied. St Lucia ligt 25km 

vanaf de N2 van Durban naar Swaziland, 75km ten zuiden van Hluhluwe en 80km ten noorden van Richards Bay. 

Door de aanwezigheid van meren, lagunes, moerassen en grasland is St Lucia een gebied waar meer diersoorten 

voorkomen dan in meer bekende parken en delta’s in Zuidelijk Afrika.    



 

Hippo & Croc Boat Trip - Min 2 Pax (2 Hours) 

Een unieke manier om het St Lucia Meer te zien met wild op de oevers en duizenden vogels. Uw gids, tevens 

kapitein, vertelt u over dit meer, u ziet krokodillen en hippo's en veel kleinere diersoorten.  Daarna gaat u wandelen 

binnen het  iSimangaliso Wetland Park, u zal zich verbazen over het steeds wisselende landschap in dit Wereld 

Erfgoed gebied. 

 

Hluhluwe HD Game Drive Incl. breakfast and refreshments 

Als u in in St Lucia overnacht, heeft u een vroege start voor de boeg. U wordt om 05.00 uur opgehaald voor uw 

excursie naar het wildpark. Het alternatief is dat u om 06.00 uur bij de toegang tot het wildpark bent. Uw 

persoonlijke gids zal u informeren over het wildpark, de dieren, de flora en fauna die in het wildpark te vinden zijn en 

iets over het gebied waar u naartoe reist. 

 

Whale Watching Cruise 

Neem deel aan deze excursie en zie de bultrug walvis van dichtbij (soms van wel 50meter). Geniet van deze 

zachtaardige reuzen van de ocean. De boottocht vindt plaats binnen het iSimangaliso Wetland Park, dat ligt op het 

meest zuidelijke puntje van de “Elephant Coast”. 



 

De Drakensbergen 

De  geologische  vorm  van  Zuid-Afrikakan  heel  simpel  beschreven  worden  als   ingeslotenhoogland,  in  het  

westen, oosten  en  zuiden  omringd  door  berghellingen. De  bergketen  van  de  Drakensberg  maakt  deel  uit  van  

de  oostelijke glooiingen, die  ongeveer  4000  m  hoog  zijn.  De  Bergen  van  de  Draken  zijn  niet  door  tektonische  

opstuwing  gevormd maar door erosie. 

Zuidelijke Drakensbergen 

De Zuidelijke Drakensberg ligt wat van de toeristische route af en is daardoor minder bekend. Hier vindt de 

natuurliefhebber landschappen van dramatische schoonheid met veel wandelpaden. Een geliefde bezigheid in de 

‘Southern Berg’ is forelvissen, aangezien het gebied vele kristalheldere meren en rivieren heeft. Er zijn verschillende 

natuurreservaten in het gebied (o.a. de Kamberg en Loteni). In het Loteni Reservaat kunt u een prachtige trektocht 

maken. De meest belangrijke stadjes in de Zuidelijke Drakensbergen zijn Underberg, Himeville en Bulwer. In 

Himeville kunt u een museum bezoeken dat informatie geeft over de komst van de eerste blanke kolonisten in 1890. 

Verder is het toeristische hoogtepunt (letterlijk) de Sanipas, de hoogste bergpas in Zuid Afrika. Deze weg vormt een 

verbinding tussen Zuid Afrika en Lesotho op 2874m boven de zeespiegel. Het gedeelte na de Zuid-Afrikaanse 

grenspost is een grindpad en zeer steil. Aanbevolen wordt om dit stuk alleen met een 4x4 auto en bij goed weer te 

ondernemen! 

 

Underberg en Himeville 

Underberg, een klein plaatsje aan de voet van de zuidelijke Drakensbergen, is nu het middelpunt van de lokale 

(boeren)gemeenschap. De eerste inwoners van dit stadje waren de San. Zij waren nomadisch en zwierven tussen de 

hoge Berg in de zomermaanden en de valleien in de wintermaanden. Helaas werden deze mensen door de 

kolonisten uitgeroeid in het midden van de 19e eeuw. Het enige dat nog van de San in deze buurt is overgebleven 

zijn de prachtige rotstekeningen in de beschermde gebieden van de bergen. Ook de Zulu bevolking is hier 

vertegenwoordigd. Underberg zelf ontstond als handelspost terwijl het nabij gelegen Himeville rond het fort 

ontstond. Dit gebouw is vandaag nog steeds aanwezig. De ene helft is een rechtszaal (magistraat) terwijl in het 

andere deel het Himeville Museum huist. Het Coleford Nature Reserve is een schilderachtig reservaat, gesticht in 

1948 als een antilopenfokkerij. Het is nu meer een recreatiepark dan een natuurreservaat. Forel vissen is er erg 

populair, u kunt er vergunningen en uitrusting verkrijgen. Underberg is waarschijnlijk de bekendste plaats voor dit 



zgn. ‘flyfishing’. Verder kunt u hier een game drive maken, mountainbiken, kanovaren, abseilen, paardrijden, 

wandelen, vogels spotten en natuurlijk golfen. 

Verder is het toeristische hoogtepunt (letterlijk) de Sanipas, de hoogste bergpas in Zuid Afrika. Deze weg vormt een 

verbinding tussen Zuid Afrika en Lesotho op 2874m boven de zeespiegel. Het gedeelte na de Zuid-Afrikaanse 

grenspost is een grindpad en zeer steil. Aanbevolen wordt om dit stuk alleen met een 4x4 auto en bij goed weer te 

ondernemen! 

 

Drakensberg Gardens Resort,  Underberg 

Te midden van de zuidelijke Drakensbergen ligt Drakensberg Gardens Golf & Leisure Resort. Met zijn enorm 

uitgestrekt gebied en de prachtige uitzichten is het verblijf hier heel aangenaam. . Op het resort kunt u ook sporten 

beoefenen zoals hiken, paardrijden of mountain biken. Wegens de toegenomen populariteit hiervan  is er track van 

12km aangelegd in het resort langs de dam, de golfcourse en door het bos. Het is geschikt voor dietsers met of 

zonder mountainbike ervaring. 

 

Sani Pass Day Trip Including Lunch 

De weg over de imposante Sani Pass brengt u naar een hoogte van 2874m naar het bergkoninkrijk Lesotho. Het 

uitzicht is adembenemend mooi . Oorspronkelijk was het een ruiterpad en tegenwoordig zijn het de 4x4's die u naar 

hogere sferen brengen. Tijdens deze tocht hoort u de geschiedenis van de pas, de geologie van de bergen, de flora 

en fauna en heeft u een unieke belevenis in de ontmoeting met de Basotho. De hoogste pub van Afrika biedt u een 

koud biertje en een lunch voordat u weer afdaalt naar Underberg. 

Extra Informatie: Geldig paspoort is essentieel. Breng warme kleren, camera en verrekijker. 



 

Giants Castle nature reserve 

In dit natuurreservaat, dat in het centraal gebied van het Ukhahlamba Drakensberg Park ligt, zijn elanden en 

bebaarde aasgieren te vinden. Het reservaat staat op de lijst van de Wereld Erfgoederen. Er zijn hier o.a. prachtige 

voorbeelden van rotstekeningen te vinden. Een bezoek aan het Giants Castle Main Caves Museum geeft een inzicht 

in de fascinerende levenswijze van de San. Een rondleiding met uitleg over de rotstekeningen wordt om het uur 

gegeven. Het bekende aasgieren ‘restaurant’ (voor de vogels) is de winter voor bezoekers geopend. Hier kunt u de 

bebaarde aasgieren en andere bedreigde soorten zien. 

 

 

Bergville 

Bergville ligt aan de oever van de Tugela rivier in de schaduw van de indrukwekkende toppen van de Drakensberg. 

Het toeristenbureau bevindt zich in het centrum van het stadje. Bergville is zeer geschikt als uitvalsbasis om de 

Drakenbergen en het Royal Natal National Park te verkennen. In dit schilderachtige park, vlak bij de provinciegrens, 

kunt u prachtige wandelingen maken. Elke derde vrijdag van de maand wordt in Bergville een lokale veemarkt 

gehouden. Het rustige stadje verandert dan voor een dag geheel van sfeer. 

  



Sandford Park Lodge,  Bergville 

Sandford Park Country Hotel is gelegen aan de N3, tussen Johannesburg en Durban. Het historische hotel, gestart in 

1850, heeft een prachtig uitzicht op de voet van de Drakensberg. Het 41 hectare grote landgoed geeft u de 

schoonheid en rust van de natuur. De kamers zijn huiselijk ingericht en hebben uitzicht op de tuin en dam. De 

traditionele kamers hebben rieten daken, zodat het een prettige temperatuur heeft zowel in de zomer als de winter. 

De luxere executive kamers zijn modern ingericht en hebben badkamers met douche en bad apart. Verder is er DSTV 

en hebben de kamers prive patio’s met prachtig uitzicht op de berg. De lodge biedt ook vele activiteiten aan zoals 

helikoper vluchten, baars vissen, ballonvluchten, vogels spotten en wandelingen door de natuur en zijn 

waterbronnen. In de 150 jaar oude Sandford’s Pub kunt u genieten van het charmante karakter van de bar en zijn 

historische memorabilia. 

 

Paspoort & Visum 

U dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort, geldig is tot ten minste dertig (30) dagen na vertrek uit Zuid-

Afrika. Daarnaast moet uw paspoort een lege pagina bevatten. U kunt Zuid-Afrika zonder visum bezoeken voor een 

periode van 90 dagen. Als u langer wilt verblijven dient u hier wel een visum voor aan te vragen. Wanneer u niet de 

Nederlandse nationaliteit heeft, kunnen afwijkende bepalingen gelden. Neemt u daarvoor contact op met de Zuid-

Afrikaanse Ambassade van uw land. 

De overheid van Zuid-Afrika heeft de immigratiewetten aangescherpt. Er zijn belangrijke veranderingen doorgevoerd 

voor minderjarige kinderen die Zuid-Afrika in en uit willen reizen. Er is nu aanvullende documentatie vereist voor 

ouders reizend met kinderen onder de 18 jaar, in de vorm van een “unabridged birth certificate ofwel een 

geboortebewijs dat de namen van beide ouders bevat. Deze documenten moeten worden getoond bij de check-in 

van elke vlucht. Echter, voor landen zonder visumplicht, zoals Nederland, is er geen verplichting maar wordt het wel 

“sterk aangeraden” om deze bewijzen bij zich te hebben. “Sterk aangeraden” betekent niet verplicht maar de 

immigratiedienst kan er bij twijfel naar vragen. Hier vindt u meer informatie over de ingevoerde regels en vereiste 

documenten. Wij adviseren u voor uw vertrek contact op te nemen met de ambassade van Zuid-Afrika in Den Haag 

of de South African Departement of Home Affaires voor informatie over de regels. 

  



 

4. Waarom deze adventure kids reis?  
 

• Reis uw eigen reis. Samen maar toch alleen. Overdag lekker je eigen weg rijden en ’s avonds gezelligheid van 

andere gezinnen om je heen.  

• Kinderen van dezelfde leeftijd kunnen samen spelen en delen.  

• Een vraag? Begeleiding van de boeking tot tijdens de reis.  

• Goede prijs – kwaliteit verhouding  

• Een afwisseling van hotels, bungalows en appartementen. Van zelf koken tot uit eten. Waar jij ’s avonds 

maar zin in hebt.  

• Alle genoemde excursies zijn inclusief en voor kinderen vanaf 6 jaar.  

• Autohuur is naar keuze inclusief alle verzekeringen en tweede bestuurder.  

• De reis valt onder de ANVR en SGR garanties.  

• Lokale agenten doen er alles aan om uw verblijf tot een groot succes te maken: ook bij hen kunt u ieder 

moment terecht in geval van vragen, of bij pech. 

• Gespecialiseerde en getrainde gidsen ter plaatse, laten u het gebied zien door de ogen van een lokale 

bewoner.  

• Lid van het calamiteitenfonds. Het is niet te hopen, maar verloopt uw vakantie niet als gepland door een 

plaatselijke calamiteit, dan bent u verzekerd. 

  



5. PRIJZEN & CONDITIES 
 

 

PRIJZEN Gezin 2 volw + 2 kinderen onder 
de 12 jaar 

 
 

 
KOSTENPOST: 

 
PRIJS PER GEZIN 

 
TOTAALPRIJS 

Landarrangement € 1.176,50  € 4.706,- 

Vluchten volwassen  (vanaf) 
 
Vluchten kinderen (vanaf)                            

€ 762,-  
 
€ 678,-                                                                                              

 € 1.524,- 

€1.356,- 

Autohuur, Toyota Avanza minivan 
of gelijkwaardig 

€722,- € 722,- 

TOTAALPRIJS OP BASIS VAN  PERSONEN 
 

€ 8.308,-  

 

 

PRIJZEN Gezin 2 volw + 1 kind onder de 12 
jaar + 1 kind ouder dan 12 jaar 

 
 

 
KOSTENPOST: 

 
PRIJS PER GEZIN 

 
TOTAALPRIJS 

Landarrangement € 1.312,50  € 5.250,- 
 

Vluchten volwassen  (vanaf) 
 
Vluchten kinderen (vanaf)                            

€ 762,-  
 
€ 678,-                                                                                              

 € 2.286,- 

€ 678,- 

Autohuur, Toyota Avanza minivan 
of gelijkwaardig 

€722,- € 722,- 

TOTAALPRIJS OP BASIS VAN  PERSONEN 
 

€8.936,-  

 

 

PRIJZEN Gezin 2 volw + 1 kind onder de 12 
jaar  

 
 

 
KOSTENPOST: 

 
PRIJS PER GEZIN 

 
TOTAALPRIJS 

Landarrangement € 1.243,33  
 

€ 3.730,- 
 

Vluchten volwassen  (vanaf) 
 
Vluchten kinderen (vanaf)                            

€ 762,-  
 
€ 678,-                                                                                              

 € 1.524,- 

€ 678,- 

Autohuur, Toyota Avanza minivan 
of gelijkwaardig 

€722,- € 722,- 

TOTAALPRIJS OP BASIS VAN  PERSONEN 
 

€6.654,-  

  



 

 

PRIJZEN Gezin 2 volw + 4 kinderen onder 
de 12 jaar  

 
 

 
KOSTENPOST: 

 
PRIJS PER GEZIN 

 
TOTAALPRIJS 

Landarrangement € 880,-  
 

€ 5.280,- 
 

Vluchten volwassen  (vanaf) 
 
Vluchten kinderen (vanaf)                            

€ 762,-  
 
€ 678,-                                                                                              

 € 1.524,- 

€2.712,- 

Autohuur, VW Kombi T5 minivan 
of gelijkwaardig 

€1471,- € 1471,- 

TOTAALPRIJS OP BASIS VAN  PERSONEN 
 

€10.987,-  

 

*Deze offerte is onder voorbehoud van beschikbaarheid en koerswijzigingen.  

 
 INCLUSIEF 

 Ontvangst vluchten 

 Overnachtingen volgens programma 

 Autohuur 

 Maaltijden volgens programma 

 Activiteiten volgens programma 
 
EXCLUSIEF (landarrangement): 

 Boekingsfee €28,- en calamiteitenfonds €2,50 

 Overige niet genoemde maaltijden en dranken 

 Persoonlijke uitgaven (o.a. optionele activiteiten en fooien) 

 Verzekeringen en vaccinaties  
 

 


