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Inderdaad, Safari’s Op Maat 
bestaat dit jaar 10 jaar! En 
dat willen we natuurlijk vieren! 
Daarom hebben we dit jaar een 
extra dikke brochure! Hierin laten 
we niet alleen zien naar welke 
fantastische bestemmingen u kunt 
reizen met ons, maar vatten we 
tevens ruim tien jaar aan ervaring 
& kennis samen in bruikbaar 
advies voor u. Hiermee kunt u 
zelf betere keuzes maken om een 
geweldige reis naar Afrika samen 
te stellen, of u deze nu zelf online 
boekt, bij ons of bij een andere 
reisorganisator.  

Bovendien lanceren we medio 
2020 een splinternieuwe website, 
en krijgt iedereen die dit jaar bij 
ons boekt of met ons reist een 
mooi cadeau. Want wie jarig is 
trakteert! 

Tien jaar geleden, toen Safari’s 
Op Maat begon, was ‘Afrika’ 
nog een onbetaalbare droom 
en een vrij moeilijk bereisbare 
bestemming, al helemaal voor 
gezinnen. Maar vandaag de 
dag zijn veel Afrikaanse landen 
beter bereisbaar, zijn er minder 
grote gezondheidsrisico’s, is de 
infrastructuur verbeterd en is een 
reis naar Afrika best betaalbaar. 
En iedereen weet waarom u 
echt een keer naar Afrika moet 
reizen: Geen ander continent kan 
Afrika wat betreft wildbezichtiging 
evenaren, en hetzelfde kan 
misschien wel gezegd worden 
over de diversiteit in culturen, 
ecosystemen en bestemmingen 
die het continent te bieden heeft.

Het plannen van een succesvolle 
reis naar Afrika heeft echter 
nog wel wat voeten in de aarde. 
Gelukkig is deze brochure, 
boordevol adviezen en tips, 
gemaakt om u te helpen. 
Helpen kiezen, helpen plannen, 
helpen begrijpen welke factoren 
belangrijker zijn dan anderen. 

Afrika wacht erop om door u 
ontdekt te worden. Waar wacht u 
nog op? Laten we samen kijken 
hoe u het beste uw droomreis 
kunt plannen en waar u allemaal 
aan moet denken!

Tien jaar 
Safari’s Op Maat…
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Reizen met Safari’s Op Maat is...

Echt vakantie hebben...
Waar wacht u nog op?



Al tien jaar lang proberen wij ons te verplaatsen 
in de klant en hebben ons afgevraagd tegen 
welke problemen ze in dit moderne digitale 
tijdperk alsnog aanlopen als ze zelf een reis naar 
Afrika proberen samen te stellen. Veel barrières 
welke enkele jaren terug nog een grote rol 
speelden zijn inmiddels opgelost. Tegenwoordig 
is er online namelijk ontzettend veel informatie 
te vinden en bijna alles is ook zelf makkelijk te 
boeken. Reizigersbeoordelingen en verscherpte 
wetgeving welke de consument beschermt, 
maken het bovendien ook nog eens relatief 
‘veilig & betrouwbaar’. Zelfs online betalen met 
de creditcard is gemakkelijk en biedt gunstige 
annuleringsclausules. 

Hoe blijven wij als Safari’s Op Maat dan nog 
relevant? 

Het antwoord is te vinden in drie kernwoorden: 
tijdsbesparing, lokale kennis en betaalbaar. Dat 
er veel informatie online te vinden is, is fijn, maar 
het kost nog steeds heel veel tijd deze door te 
nemen, naast elkaar te leggen om te kiezen en 
dan een logische route samen te stellen. Hier gaan 
vele uren of avonden in zitten en niet iedereen 
heeft daar zin in of tijd voor. Boeken bij een 
reisorganisator welke het uitzoekwerk voor u doet 
scheelt al gauw heel veel tijd. En dat uitzoekwerk, 
daarin zijn wij ongeëvenaard! 

Omdat wij vanuit Zuid-Afrika werken, hebben wij 
veel meer lokale kennis en is het voor ons veel 
makkelijker om bestemmingen persoonlijk te 
‘testen’. Zo zijn meer dan 95% van alle foto’s in 

deze brochure bijvoorbeeld door ons zelf gemaakt. 
Vanwege onze persoonlijke ervaring kunnen wij uw 
wensen heel makkelijk vertalen in een geschikte 
reis. 

Tot slot, Safari’s Op Maat is klein genoeg om 
persoonlijke aandacht te bieden, maar groot 
genoeg om goede kortingen bij de accommodaties 
te bedingen. De grootste kostenbesparing 
bij ons ten opzichte van andere Nederlandse 
reisorganisatoren, zit hem echter in het feit dat 
onze bedrijfskosten veel lager zijn omdat ons 
kantoor en personeel in Zuid-Afrika gevestigd is. 
Hierdoor kunnen wij met een veel kleinere marge 
rondkomen en dus een betaalbare reis aanbieden. 

Het afgelopen jaar heeft Safari’s Op Maat dan 
ook de groei van voorgaande jaren doorgezet 
en honderden Nederlanders aan de reis van hun 
leven geholpen. De uitsluitend positieve reviews 
liegen er dan ook niet om. Ons team is gegroeid, 
en we bieden nu na een jaar van voorbereiding ook 
reizen naar Oost-Afrika aan. Bovendien vieren wij 
in 2020 ons tienjarig bestaan en kan iedereen die 
met ons reist of een reis boekt een leuk cadeautje 
verwachten!

Graag nodig ik u uit om deze brochure door te 
nemen of onze website te bezoeken. Hopelijk voelt 
u zich hierdoor geïnspireerd en besluit u contact 
met ons op te nemen. Wij stellen namelijk graag 
vrijblijvend een droomreis voor u samen!

Over ons; 
reisagenten 
in het digitale 
tijdperk
Voorwoord door Geert van de Wiel, 
Algemeen Directeur Safari’s Op Maat

De reiswereld is continu in beweging en verandert met de dag. 
Als wij als reisorganisator mee willen blijven doen, dan moeten 
we daarin meespelen. Gelukkig ben ik ervan overtuigd dat dat 
juist één van de sterkste kanten van Safari’s Op Maat is. 

Geert van de Wiel
Algemeen Directeur
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Inhoudsopgave
Deze brochure is in verschillende 
delen opgedeeld. Eerst stellen we 
onszelf even voor, en vanaf pagina 
18 bespreken we welke vragen u 
uzelf moet stellen voordat u overgaat 
tot het plannen en boeken van uw 
reis. Vervolgens, vanaf pagina 64, 
bespreken we de mogelijke landen 
en regio’s in Afrika welke het bezoek-
en waar zijn, en wat de verschillen 
tussen deze landen zijn. En daarna 
is de keuze aan u. Waar wilt u heen, 
en waar boekt u dat? We wensen u 
een fantastische reis toe! 
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Hoe Safari’s 
Op Maat ooit 
begon…

Wat een avontuur: In 2008, 
na zijn studies als bioloog, 
safarigids, wildbeheerder en 

lodge-manager afgerond te hebben, 
emigreerde Geert samen met zijn 
(inmiddels) vrouw Freya naar Zuid-
Afrika. Wonend in het prachtige St. 
Lucia, KwaZulu-Natal, zette hij zijn 
eigen safarireisorganisatie Safari's Op 
Maat op waarbij hij gasten het beste 
van Zuid-Afrika liet zien. Met zijn kennis 
van de natuur en als één van de hoogst 
gekwalificeerde gidsen in de regio, 
waren klanten al snel enthousiast over 
zijn reizen.

Geert staat nog steeds aan het roer 
van Safari's Op Maat. Zijn team van 

medewerkers is gestaag gegroeid 
en ook het concept is iets veranderd. 
Hoewel het bedrijf begon met het 
aanbieden van volledig gegidste privé-
safari's door Geert zelf, is Safari's 
Op Maat inmiddels uitgegroeid tot de 
gespecialiseerde Afrika reisorganisator 
die het vandaag de dag is. In plaats 
van gegidste reizen boekt 95% van de 
klanten tegenwoordig liever een veel 
betaalbaardere zelfstandige reis en 
gebruikt Safari's Op Maat nog steeds 
hun uitgebreide kennis om voor u een 
fantastische reis op maat samen te 
stellen. 

Met een team van reizigers die 
reisagenten werden, en allemaal op 

locatie in Zuid-Afrika wonen, staan zij 
ter plekke voor u klaar met geweldige 
service en actuele informatie. Het team 
heeft een diversiteit aan nationaliteiten: 
van de Zuid-Afrikaanse, Franse 
en Engelse tot de Nederlandse en 
Belgische. Vanuit hun gezellige kantoor 
in St. Lucia zorgen deze dames (Ja het 
zijn, behalve Geert, allemaal dames) 
ervoor dat uw reis tot in de puntjes 
geregeld is.
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Reizen met Safari’s Op Maat is...

… prachtige dieren zien!



Achter
de schermen...
Angela
Als bedrijfsleider draagt Angela zorg voor 
het toezicht op het kantoorteam en is zij 
verantwoordelijk voor al onze klanten. 
Toegewijd, intelligent, direct en efficiënt 
voldoet ze aan alle eisen om benoemd te 
worden tot ‘perfecte reisbureau medewerker’. 
Angela is Nederlandse van origine maar nu 
getrouwd met een Zuid-Afrikaanse man, en 
woont hier sinds 2012 permanent met haar 
gezin.

Laten we onze reisconsulenten even voorstellen

Josselyn
Na een paar jaar geleden begonnen te 
zijn als stagiaire bij Safari’s Op Maat, is 

Josselyn nu een alleskunner welke niet alleen 
directiesecretaresse is en alle sociale media 

doet, maar ook nog eens ‘avontuurlijke’ 
reizen samenstelt, vooral voor jonge stellen 
en gezinnen. Verloofd met een leuke Zuid-

Afrikaner is ze het afgelopen jaar ook officieel 
geëmigreerd en ze kent zowel de Elephant 

Coast als Kaapstad als haar broekzak. 

Annelies
Annelies is onze gezellige, kritische en zeer 

goed georganiseerde Belg op kantoor. Ze 
kan ook in het Nederlands (wel bijna dan, het 

is Vlaams) met u communiceren. Naast dat 
Annelies geweldige reizen naar Zuid-Afrika 

samenstelt, heeft zij zichzelf gespecialiseerd 
in Namibië en Botswana, en gaat u met 

plezier de mooiste plekjes van deze landen  
laten ervaren tijdens een reis met ons!

Chantal
Na een aantal jaar voor een 
vrijwilligersorganisatie in Zuid-Afrika te 
hebben gewerkt werd het ook voor de 
Nederlandse Chantal tijd om de volgende 
stap te zetten. Safari’s Op Maat was de 
gelukkige welke haar vrolijke aard in kantoor 
kon halen. Als nieuwste lid van het team stelt 
Chantal voornamelijk reizen naar Zuid-Afrika 
samen.
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Lea
Geen team is compleet zonder Franse 
Grafisch Designer, toch? Lea is 
verantwoordelijk voor alles wat betreft design 
bij Safari’s Op Maat. Ze doet de huisstijl, 
website, brochures (waaronder deze), social 
media en veel meer. Naast grafisch designer 
werkt Lea voornamelijk met onze Engelstalige 
klanten.

Lee-Ann
Geboren en getogen in Zuid-Afrika kent 
Lee-Ann als geen ander de pracht en cultuur 
van dit land. Zij stelt geweldige reizen naar 
Zuid-Afrika samen en kent de Elephant Coast 
als geen ander. Hoewel Afrikaans veel op de 
Nederlandse taal lijkt, communiceert ze in het 
Engels met onze klanten.

De rest...
Het team van Safari’s Op Maat omvat in 

totaal zo’n 20 mensen. Geert en Freya staan 
aan het roer van het Safari’s Op Maat schip 

waar, naast de reisconsulenten, verscheidene 
mensen werken in de administratie, 

marketing, en zelfs op de Safari’s Op Maat 
dagopvang waar de kinderen van Geert 

en Freya en alle medewerkers tijdens 
kantoortijden verblijven.

Katie
Oorspronkelijk uit Engeland, kwam ze 

voor het eerst naar Zuid-Afrika voor een 
vrijwilligersprogramma. Die ene vakantie 

overtuigde haar dat Afrika was waar ze hoorde, 
niet slechts voor een vakantie en inmiddels is ze, 

net als bijna elke vrouw in ons team, gevallen 
voor de charmes van een Zuid-Afrikaanse man. 

Haar specialiteit is het luxe segment, dus alle 
aanvragen voor luxe reizen en huwelijksreizen 

worden, in het Engels, door haar gedaan.
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Waarom op reis met Safari’s Op Maat?
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Waarom op reis met Safari’s Op Maat?

Toegegeven, 
elke andere 
reisorganisatie 

zegt ook dat zij de 
beste zijn, dus daarin 
onderscheiden we ons 
niet. Waar we ons wel 
in onderscheiden is dat 
wij onze stelling ook 
met goede argumenten 
kunnen onderbouwen. 
Kijkt u op deze en de 
volgende pagina’s maar 
eens naar onze 5 Unique 
Selling Points!

Safari’s 
Op Maat: 
5 Unique 
Selling 
Points
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Geen ander 
Nederlands 
reisbureau 
weet zoveel 
van Zuid-
Afrika als wij

Als u naar Afrika wilt, waarom zou 
u dan een Nederlander om advies 
vragen? Is het niet logischer om 
met een Afrikaan te praten? U vreest 
waarschijnlijk dat een taalbarrière of 
andere cultuur ervoor zorgt dat uw 

Bovendien, wij kennen de 
bestemmingen en beste plekjes 
beter dan wie dan ook, omdat wij 
er jaarlijks zo’n 40 bezoeken en 
beoordelen. Dit kan simpelweg omdat 
wij hier wonen en dit betaalbaar kunnen 
doen. Dat doet een ander Nederlands 
reisbureau ons niet na. 

wensen mogelijk niet goed begrepen 
worden. Vraag dan Nederlanders, 
welke al ruim tien jaar in Zuid-Afrika 
wonen, werken en reizen, om advies. 
Welkom bij Safari’s Op Maat!  Weten 
wij echt zoveel meer? Jazeker, en dan 

vooral van de details! Met trots biedt 
Safari’s Op Maat reizigers bijvoorbeeld 
een informatieve website aan met 
diepgaande kennis over alles wat te 
maken heeft met Afrika en safari’s. 

Bagageruimte van 
huurauto’s?

Wat u kunt verwachten
van een game drive?

Informatie over 
verkeersregels en 

gedrag in het verkeer?

Beste reistijd per regio
(en niet alleen 

per land)?

Wat te doen indien 
een olifant uw weg 

verspert?

Welke andere reisaanbieder verschaft u immers informatie over:

Wij maken dan overigens onze eigen 
foto’s, dus wij kunnen met trots zeggen 
dat meer dan 95% van alle foto’s in 
deze brochure door onszelf gemaakt 
zijn. Een bewijs van onze kennis en 
dat we de bestemmingen in persoon 
voor u gecheckt hebben. Wij kunnen 
dus uit eigen ervaring accommodaties 

aanbevelen of afraden en u bent bij 
ons aan het juiste adres wanneer 
u goed, diepgaand en betrouwbaar 
advies wilt hebben! 
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Meest 
uitgebreide 
reis-
bescheiden 
om compleet 
onbezorgd 
op reis te 
kunnen

Bij andere reisorganisatoren ontvangt 
u over het algemeen een paar velletjes 
A4 in Pdf-formaat met een algemene 
opbouw van uw reis. Met trots bieden 
wij onze zelfstandig reizende klanten ’s 
werelds meest uitgebreide reis-
bescheiden aan. Wat dacht u bijvoor-
beeld van een volledig 
gepersonaliseerd, in kleur gedrukt en 
ingebonden fotoalbum, met uw route, 
exacte GPS-coördinaten, gedetailleerde 
reisinformatie en kaarten en foto’s van 
bestemmingen erin. Niet alleen super-
handig tijdens de reis, maar bovendien 
een mooi souvenir! Bekijkt u maar eens 
een voorbeeld online d.m.v. deze QR 
code.

Daarnaast wordt u op de luchthaven in 
de ontvangsthal ontmoet door een ver-
tegenwoordiger van ons, welke u in per-
soon een smartphone geeft met daarin 
een Zuid-Afrikaanse simkaart (alleen 
beschikbaar voor reizen in Zuid-Afrika) 
met data en beltegoed erop. Hiermee 
kunt u dus meteen met ons kantoorteam 
WhatsAppen, of uw familie laten weten 
dat u goed geland bent. De telefoon 
bevat bovendien een uitstekende GPS 
App en met de coördinaten in uw reis-
documentatie kunt u dus zonder stress 
op weg en wordt u de weg gewezen.

En als leuk extraatje geven we ook een 
speciale wereldstekker voor Zuid-Afrika, 
welke immers een unieke stekker heeft, 
in bruikleen. 

Aan het einde van de reis ontmoet onze 
vertegenwoordiger u weer op uw vertrek 
luchthaven, neemt de telefoon en toebe-
horen weer terug, en begeleidt u met de 
check in. 

Zoals gezegd, met Safari’s Op Maat 
gaat u dus onbezorgd op reis. En mocht 
er onverhoopt toch iets mis gaan, dan is 
het wel zo fijn dat u niet iemand in Ned-
erland hoeft te bellen, maar gewoon in 
het Nederlands met ons kantoorteam in 
Zuid-Afrika kunt bellen, welke de situatie 
waar u zich in bevindt veel beter in kan 
schatten, en direct ter plaatse bijstand 
kan verlenen indien nodig.

Uw persoonlijke gebonden 
fotoalbum met alle inform

atie 
die u nodig heeft

Uw smartphone met daarin een Zuid-Afrikaanse simkaart met data en beltegoed erop

Scan mij!
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Natuurlijk klinkt het leuk om alle hoogtepunten van Zuid- 
Afrika in één reis te combineren. Reisorganisaties die u 
dit aanbieden vergeten simpelweg het nadeel hiervan te 

vermelden: Dat u dan bijna de helft van uw vakantiedagen kwijt bent 
aan het rijden van bestemming naar bestemming. Zo werken wij 
niet, wij spreken uit ervaring, hebben zelf ook kinderen en snappen 
dus heel goed dat niemand zit te wachten op een rit van 10 uur 
met verveelde kinderen op de achterbank. Besteed meer tijd op 
bestemmingen en minder tijd onderweg. Besef dat Zuid-Afrika 
enorm is, groter dan heel West-Europa! 

Op deze pagina’s ziet u de route van een 20-daagse reis van één 
van de vele bekende, grotere reisorganisaties. Op de andere kaart 
ziet u dezelfde reis (zij het gespiegeld) op dezelfde schaal door 
Europa lopen.

Zou u 
graag heel 
Europa 
door reizen 
in drie 
weken? 
Vanuit uw huis via 
Polen en Tjechië 
naar Italië en 
Noord-Spanje, om 
dan via de Alpen 
terug te rijden? 
Van plek naar 
plek racen om 
beroemde 
beziens-
waardigheden te 
bekijken, terwijl 
u eigenlijk alleen 
maar aan het 
rijden bent?

03

Onze 
slogan: 
Minder 
rijden, meer 
beleven

Scan de QR code vandaag, ga naar ons online 
boekingsformulier en neem contact op met een 
van onze lokale bestemmingsspecialisten!

Scan mij!

Boek uw reis met 
Safari’s Op Maat nu!
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Nee? Dan 
wilt u toch 
ook niet 
zo door 
Zuid-Afrika 
reizen? 

Bij Safari’s Op 
Maat verkiezen 
we kwaliteit 
boven kwantiteit, 
en zullen we 
u van eerlijk 
advies voorzien 
betreffende 
reistijden, om 
zo een echte 
belevingsreis te 
creëren voor u.

Recent onderzoek door de toerisme 
hogeschool van Breda heeft uitgewezen 
dat u met onze reizen minder dan de 
helft van de tijd onderweg bent dan met 
een reis van onze concurrenten. Wij 
combineren een rustig reistempo met 
een authentieke ervaring, in plaats van 
gehaast de één na de andere attractie te 
bezoeken.

Safari’s Op Maat Andere reisaanbieders
Tijd op de snelweg

Tijd op bestemming

Tijd op de snelweg

Tijd op bestemming
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Onze offertes zijn uitermate duidelijk, 
vanaf het begin weet u precies wat 
wel en wat niet inbegrepen is in de 
prijs. Dat is wel zo fijn. Bovendien 
staan in de offerte actuele foto’s 
van de bestemmingen, attracties en 
accommodaties, meestal door onszelf 
gemaakt, zodat u een reëel beeld krijgt 
van wat u kunt verwachten. 

04

On-
geëvenaarde 
prijs-
kwaliteit 
verhouding 
en geen 
verborgen 
kosten Omdat wij in Zuid-Afrika gevestigd zijn, 

hebben wij veel lagere kosten dan onze 
Nederlandse concurrenten. Hierdoor 

kunnen wij meer waar voor uw geld bieden. 

Let op, het lijkt soms of andere 
reisorganisatoren een goedkopere reis 
aan kunnen bieden. In dat geval zijn zij 
mogelijk uitgegaan van de goedkoopst 
mogelijke auto, welke niet altijd de 
meest geschikte is. Bijvoorbeeld, er 
passen best 4 personen in een Toyota 
Corolla sedan, maar qua bagage en 
beenruimte zult u niet genoeg ruimte 
hebben. Bij ons reist u indien u met z’n 
vieren komt op z’n minst in een SUV 
zoals een Hyundai Tucson. Let dus goed 

op wanneer u onze prijzen vergelijkt 
met die van andere aanbieders! Beter 
zelfs, vraag simpelweg een vrijblijvende 
offerte bij ons aan en laat u aangenaam 
verrassen.

Tot slot: Wij rekenen ook geen 
boekings-, administratie of 
verwerkingskosten, wat andere 
reisbureaus vaak naderhand nog aan de 
geoffreerde prijs toevoegen.

En zij boeken bij een 
groothandelaar zoals een
DESTINATION MANAGEMENT  
COMPANY

IN TOTAAL
U betaalt vier winstmarges
in plaats van één!

SAFARI’S OP MAAT
U boekt met ons,
en wij regelen het direct

 
zelf ter plaatse!

Welke het inkoopt bij een
LOKALE
REISORGANISATOR

Welke het uitbesteed aan een
LOKALE UITVOERDER
of accommodatie

U boekt bij een
NEDERLANDS REISBUREAU
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We hebben 
geen 
standaard-
reizen, want 
u bent uniek

Zoals onze naam al aangeeft, maken wij alles 
voor u op maat. U bent toch immers uniek, 
met unieke wensen? En in plaats van u 

richting een bepaalde reis te praten, werken wij 
precies andersom. Wij beginnen met uw wensen 
in kaart te brengen en te begrijpen, pas daarna 
gaan wij bestemmingen bedenken. 

Hoe dan ook, we streven 
ernaar om u in de eerste 
plaats te begrijpen, en 
stellen SAMEN met u 
een perfect passende 

reis samen. En dat voor 
eenzelfde prijs als een 
standaardreis elders. 

Safari’s Op 
Maat, tot uw 

dienst.

Komt u met het gezin? Dan houden 
we automatisch rekening met kortere 
reisafstanden, meer rustdagen, meer 
variëteit en flexibiliteit in het programma 
met kindvriendelijke accommodaties 
en activiteiten, en tot slot bekijken wij 
de meest budget-technische opties. 
Kinderen mee op een verre reis nemen 
is immers al duur genoeg! 

Komt u als jong stel? Misschien wel op 
huwelijksreis? Dan denken we meteen 
heel anders. We zoeken juist naar de 
bijzondere en romantische plekjes, 
vaak off the beaten track. Soms zelfs 
accommodatie waar kinderen onder de 
twaalf helemaal niet mogen verblijven 
om rust en privacy te garanderen. Het 
tempo van de reis mag dan ook best iets 
hoger zijn dan bij een gezinsreis. 

U geeft aan in de 50-plus categorie 
te vallen en u houdt van comfortabel 
reizen? Dan denken wij aan slechts 
vier sterren of hoger accommodatie, 

met voldoende ruimte om lekker te 
dineren. Leuke excursies, maar het 

bungeejumpen en mountainbiken laten 
we toch maar zitten. En er mag best wat 

cultuur, musea en sightseeing in zitten, 
i.p.v. vooral safari’s. 

En voor de luxueuze reiziger regelen 
wij natuurlijk graag fly-in safari’s 
in uitsluitend de beste 5 sterren 

accommodaties.
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Meerdere dagen op 
bestemmingen 
Bij de meeste reizen verblijft u slechts 
1 of 2 nachten op een locatie. Ook al 
klinkt dit leuk omdat u hierdoor veel 
verschillende bestemmingen in een 

Mijd het massa 
toerisme 
Het is niet toevallig dat alle 
standaardreizen naar dezelfde 
bestemmingen gaan. En het zal u 
mogelijk verbazen dat dat niet is omdat 
die bestemmingen het beste zijn… De 
reden is dat de bestemming bekend en 
populair is, en daardoor makkelijker te 
‘verkopen’. En omdat het voldoende 
grootschalige accommodaties heeft 
om er veel mensen onder te kunnen 
brengen. Lekker makkelijk om te regelen 
voor een reisorganisator.

Uitstekende reviews 
en vertrouwd door 
gerenommeerde 
instanties
Honderden anderen gingen u voor 
en hebben onafhankelijke recensies 
geschreven waarbij ze ons als 
uitstekend beoordelen. Sterker nog, 
we hebben zelfs nog nooit ook maar 
één slechte review gehad. Dat zegt 

Zijn er nog meer redenen om
voor Safari’s Op Maat te kiezen?
Jazeker, en ook al zijn deze niet per se uniek, ze 
zijn toch een belangrijke factor. Let maar op:

Omdat wij hier wonen, zelf alles 
uittesten, en een filosofie hebben 
waarbij we liever authentieke 
kleinschalige accommodatie gebruiken, 
hebben wij vaak hele andere 
bestemmingen in ons ‘assortiment’ dan 
gebruikelijk. Maar ‘anders’ betekent niet 
automatisch ‘minder goed’. Integendeel, 
met Safari’s Op Maat reist u in stijl naar 
minder bekende bestemmingen, welke 
vaak veel authentieker, persoonlijker 
en goedkoper zijn. Dit houdt uw reis 
betaalbaar!

3-weekse reis kunt aandoen, wij kiezen 
er doorgaans door om meerdere dagen 
op bestemmingen te blijven. Hierdoor 
ervaart u elke bestemming optimaal 
en heeft u ruimte voor ontspanning 
tussendoor. U bent niet voor niets op 
vakantie! Meer hierover op pagina 42 
van deze brochure.

toch wel wat. Om die reden heeft het 
toonaangevende Engelse reisbureau 
TravelLocal.com ons als exclusieve 
lokale partner uitgekozen om alle 
reizen naar Zuid-Afrika voor hen te 
regelen en uit te voeren. Daarnaast 
zijn wij een officiële partner en blogger 
voor www.AfricaGeographic.com. 
En tot slot hebben de GGTO en het 
Calamiteitenfonds ons financieel 
beoordeeld en goed genoeg bevonden 
om lid te mogen worden van hun 
organisatie.
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Advies is overal in te winnen 
tegenwoordig; online, uit 
boeken of reisliteratuur, door 

binnen te lopen bij reisbureaus, te 
emailen met lokale uitvoerders of 
accommodaties en natuurlijk door 
met familie, vrienden en kennissen te 
praten. U heeft vast al een voorkeur 
voor de één of andere optie. 

Er zijn echter wel een paar factoren 
welke van belang zijn om mee 
te nemen in uw uiteindelijke be-
slissingen. We zetten deze graag 
even op een rijtje voor u...
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Deel 2: Welke vragen 
dient u uzelf te stellen 
voordat u kunt gaan 
plannen?



Informatie 
inwinnen Waar doet u dat?

Wie vertrouwt u?

Deze is duidelijk. Sommige mensen vinden het leuk en 
hebben er de tijd voor om vele avonden online te surfen naar 
informatie, en zo hun reis zelf samen te stellen. Enkelen gaan 
zover om ook nog met accommodaties ter plaatse te emailen. 
Als u de tijd heeft, dan raden wij u aan om uzelf zeker goed 
in te lezen online. Hierdoor vergaart u de meeste kennis en 
heeft u zelf relatieve controle over de betrouwbaarheid van de 
informatie, doordat u de bronnen zelf selecteert. Let er wel op 
dat veel informatie online niet objectief is, maar subjectief, of 
zelfs een verkooppraatje! 

Heeft u minder tijd, dan raden wij u aan om de 
informatievergaring door anderen te laten doen, en dan op 
hun advies af te gaan. Het is veel sneller om een gesprek te 
hebben met een reisconsulent van een goed reisbureau dan 
zelf online te gaan lezen naar alle mogelijkheden. Of wellicht 
heeft u vrienden of kennissen welke al eens naar Zuid-Afrika 
zijn geweest? Dan kunt u misschien hun reis ‘kopiëren’. Dit 
scheelt allemaal een hoop tijd.

U wilt goed en betrouwbaar 
geïnformeerd worden, zonder iets 
‘aangesmeerd’ te krijgen. Hier ligt 
voor velen de scheiding tussen 
advies van reisbureaus en het advies 
van vrienden, familie of kennissen. 
De laatstgenoemden zijn voor 
velen de ultieme bron wat betreft 
betrouwbaarheid. Ze staan immers dicht 
bij u waardoor het waarschijnlijk is dat 
ze dezelfde dingen op een reis leuk en 
belangrijk vinden als uzelf, en bovendien 
valt er voor hen niks aan te verdienen. 
Het is niet voor niets dat ‘mond tot 
mondreclame’ nog steeds zo ontzettend 
belangrijk is, zelfs in dit digitale tijdperk. 

Een reisbureau heeft er natuurlijk 
belang bij dat u het advies dat zij geven 
overneemt, en de reis dan bij hen 

Hoeveel tijd kost het om de informatie te verkrijgen en verwerken? 

Is het advies betrouwbaar en objectief, of is het een verkooppraatje?

boekt. Het advies van een reisbureau 
kan daarom als ‘minder betrouwbaar’ 
overkomen. Toch hoeft dat niet zo te 
zijn. Natuurlijk wil een reisbureau u een 
reis verkopen. Maar niet zomaar een 
reis, integendeel, ook het reisbureau 
heeft er zeer groot belang bij dat 
hun advies u goed helpt en u een 
reis krijgt die bij u past. Reisbureaus 
zijn voor nieuwe boekingen vaak 
voor meer dan 20% afhankelijk van 
mond tot mondreclame. Uw positieve 
ervaring bij het reisbureau zal naar alle 
waarschijnlijkheid nieuwe klanten voor 
het reisbureau opleveren, terwijl slecht 
advies van hen een slechte review op 
kan leveren, welke funest zijn voor het 
imago van het reisbureau. 
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Dit is misschien nog wel de belangrijkste 
factor. Uw vrienden zijn gegarandeerd 
betrouwbaar, maar ook al zijn ze een 
keer eerder in Afrika geweest, dat maakt 
ze zeker nog geen expert! Bovendien 
kunnen ze alleen maar advies geven 
over bepaalde accommodatie, en weten 
misschien helemaal niet dat de lodge 
ernaast eigenlijk veel beter is. Wanneer 
het op advies aankomt, is ‘referentie’ 
een sleutelwoord. Waarmee wordt het 
vergeleken? Uw vrienden kunnen wel 
iets ‘goed’ vinden, maar wilt u niet liever 
in ‘beter’ verblijven? ‘Reviews’ zijn 
overigens ook ‘overgewaardeerd’ om 
dezelfde reden. Een vijf-sterren review 
van iemand die een fijn verblijf heeft 
gehad in lodge A zegt immers niks over 
het feit dat lodge B veel beter is, of meer 
waar voor uw geld biedt, simpelweg 
omdat de reviewer lodge B niet kent. 

Weet de informatiebron waar ze het over heeft?

In onze ogen is advies van vrienden, 
familie en kennissen heel waardevol 
zolang het over ‘grote lijnen’ gaat. Het 
land van bestemming, misschien zelfs 
de plaatsen. Maar voor het detailwerk; 
waar te verblijven, hoe lang, welke 
activiteiten te ondernemen, welk 
jaargetijde te gaan etc. kunt u beter 
elders advies vragen. 

Helaas geldt het bovenstaande ook voor 
de meeste Nederlandse reisbureaus… 
Toegegeven, ze hebben meer ‘ervaring’ 
met details dan vrienden, familie en 
kennissen, maar niet perse omdat ze 
er zelf vaker zijn geweest, maar meer 
omdat ze geen problemen hebben 
gehoord van voorgaande klanten. 
De meeste reisbureaus sturen één 
medewerker per één of twee jaar naar 
een bestemmingsland, en dan slechts 

voor hooguit een paar weken. Deze 
krijgt dan een vijftiental accommodaties 
te zien, en ‘ervaart’ er slechts 5 door er 
te verblijven. Dit is leuk, maar ook dit 
maakt de reisconsulent helaas geen 
expert. 

De enigen welke echt goed in 
detailwerk zijn, en weten waar ze het 
over hebben, zijn de organisaties ter 
plaatse. Voor hen is het makkelijk en 
betaalbaar om veel op controle te gaan 
en vergelijkingsonderzoeken te doen. 
En omdat ze in het bestemmingsland 
wonen hebben ze van nature al heel 
veel meer kennis van zaken. Het nadeel 
van direct met hen in zee gaan is 
natuurlijk de betrouwbaarheidsfactor: U 
wilt niet zomaar een hoop geld op een 
Zuid-Afrikaanse rekening storten, en u 
heeft ook geen garantiefondsregeling.
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Inderdaad, zelf alles uitzoeken is tijdrovend, vrienden, familie 
en kennissen zijn betrouwbaar, maar weten eigenlijk maar 
betrekkelijk weinig van waar ze het over hebben. Hetzelfde 
geldt voor ‘reviews’ en reisbureaus. Lokale uitvoerders 
daarentegen hebben wel het beste advies, maar het blijft een 
risico om direct met hen in zee te gaan. 

Hmmm, elke informatiebron heeft dus z’n voor- en nadelen? 
Wat doe ik nu?

Gelukkig is er Safari’s Op Maat, een Nederlands 
reisbureau met garantieregeling en waarbij u in Euro’s 
op een Nederlandse rekening kunt betalen, maar welke 
gevestigd is in Zuid-Afrika. Met Nederlandse medewerkers 
welke uw cultuur en wensen goed begrijpen, maar zelf in 
Afrika wonen en het land op hun duimpje kennen. 

Wist je dat het Safari’s Op Maat team in 2019 
meer dan 40 accommodaties in persoon heeft 
gecontroleerd en beoordeeld? Dat kon alleen door 
vanuit Zuid-Afrika te wonen en werken. 

En wat betreft betrouwbaarheid, de meer dan 
200 reviews en vele terugkerende gasten, 
evenals de mond-tot-mondreclame liegen er 
niet om. 

Een Nederlands 
reisbureau met 

uitgebreide 
garantieregeling

Waarvan 
de hoofd-

vestiging in 
Zuid-Afrika is

Waarbij u in Euro’s 
op een 

Nederlandse 
rekening kunt 

betalen

Met Nederlandse 
medewerkers 

welke uw cultuur 
en wensen goed 

begrijpen

En zelf in Afrika 
wonen en het land 

op hun duimpje 
kennen

Boekingen bij 
Safari’s Op Maat 
door mond-tot- 
mondreclame en 
terugkerende gasten

Boekingen bij Safari’s 
Op Maat door andere 
kanalen

Nog niet 
overtuigd?

Tot uw dienst!
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Hoe hoopt u 
te boeken? 

Zelf alles online 
boeken of een 
reisorganisator 
inschakelen? 

De dagen van het boeken van een reis bij een reisorganisator lijken 
voorbij te zijn, zo beweren velen. Dit omdat alles zo makkelijk 
zelf online te boeken is en men stelt dat online boeken daarnaast 

goedkoper is. De situatie ligt echter een stuk genuanceerder.

Om te beginnen heeft een 
reisorganisator toegang tot speciale 
tarieven en kortingen waardoor zij vaak 
vergelijkbare prijzen kunnen bieden als 
online aanbieders. En vooral omdat 
reisorganisators aanbiedingen slim 
kunnen combineren, veel beter dan 
uzelf online kunt doen, kunnen ze soms 
verrassend betaalbaar uit de hoek 

komen. Echter, laten we eerlijk zijn; een 
fysieke reisorganisator met personeel 
in dienst heeft doorgaans hogere vaste 
kosten dan online aanbieders, waardoor 
ze soms ook hun service in de prijs 
moeten verwerken waardoor een reis 
duurder uitvalt dan indien u die zelf 
online zou samenstellen. Het is dan 
goed te beseffen dat er wel een flink 

aantal voordelen zitten aan het boeken 
met een reisorganisator! Bij online zelf 
boeken zitten er bovendien vaak een 
paar addertjes onder het gras waar u 
op moet letten. En voor velen is het 
vraagstuk zelfs een morele kwestie. 
Laten we de belangrijkste punten waar u 
aan moet denken eens op een rij zetten:
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Onaangename verrassingen

Op internet vindt u informatie 
die soms niet juist of niet up-to-
date is. Een reisorganisator is 

wettelijk verplicht u juistheid van 
informatie te garanderen, evenals 
dat de geschapen verwachtingen 
reëel zijn. Zo heeft u een kleinere 

kans om voor onaangename 
verrassingen tijdens de reis te 

komen staan, dan als u zelf online 
alles zou boeken.

Keuzestress 

Zelf online zoeken levert 
steevast keuzestress op. Er 

zijn zo veel aanbiedingen dat 
u door de bomen het bos niet 
meer ziet. En vaak wordt u tot 
overhaast beslissen aangezet 
door berichten als ‘nog maar 1 
kamer beschikbaar’, wat vaak 

helemaal niet waar is. Wanneer u 
bij een reisorganisator boekt is die 
keuzestress het probleem van de 
reisconsulent. Een goede reden 
om een paar tientjes meer voor 

een reis te betalen!

Annuleringsvoorwaarden

De getoonde prijs van online 
aanbieders is vaak alleen 

geldig indien u meteen boekt, 
en vaak met een slechte 

annuleringsregeling. Wilt u een 
gunstigere annuleringsregeling, 

dan moet u daar extra voor 
betalen. Zo kunt u, zonder dat u 
het merkt, uiteindelijk veel meer 
betalen voor een accommodatie 
dan de prijs welke u initieel als 

eerste getoond werd. De prijs die 
u krijgt van een reisorganisator is 
echter altijd simpel en duidelijk.

Logische route

Een logische route samenstellen 
met in acht neming van afstanden 

tussen bestemmingen is een 
enorm ingewikkelde zaak, en met 
een zeer grote waarschijnlijkheid 
gaat u zich hierin vergissen als 
u zelf alles online boekt. Dit is 

misschien wel één van de meest 
waardevolle kennis-aspecten 

van een goed reisbureau, dat zij 
u van goed en getoetst advies 

daaromtrent kunnen voorzien. Ze 
zullen ervoor zorgen dat u niet 
in het donker op uw volgende 

bestemming aankomt, of voor een 
dichte toegangspoort van een 

park komt te staan omdat u te laat 
bent.

U staat er alleen voor!

Als het fout gaat bij vertrek, 
onderweg of op de bestemming, 

dan staat u steviger in uw 
schoenen indien u geboekt heeft 

bij een reisorganisator. Veel 
praktische zaken mag u vragen 
aan uw reisorganisator, en in 
veel gevallen zijn zij wettelijk 

verplicht u te helpen. Zij hebben 
alle mogelijke situaties al eens 
meegemaakt en weten welke 

instanties ze in moeten schakelen 
om snel tot oplossingen te 

komen. Voor veel reizigers is 
louter het in het bezit zijn van 
het telefoonnummer van de 

reisorganisator op zich al een 
grote geruststelling. Boekt u alles 

zelf online, en het gaat ergens 
mis, dan staat u er alleen voor. 
En laten we eerlijk zijn, in Afrika 
gaan er vaker dingen mis dan in 

Europa. 

Value based VS price based

Om zo goedkoop mogelijk te 
lijken bieden online aanbieders 

een accommodatie vaak zo 
kaal mogelijk aan. Faciliteiten 

die normaal gesproken 
inbegrepen zijn in de prijs van 

de accommodatie worden 
achterwege gelaten om de prijs 
omlaag te brengen. Denk hierbij 

aan inbegrepen maaltijden, 
transfers, WiFi, toeslagen, etc. 

Mocht u toch gebruik willen 
maken van deze faciliteiten dan 

is de kans groot dat u hier na 
aankomst bij de accommodatie 
voor moet betalen. Een goede 

reisorganisator heeft, in plaats van 
de op prijs gebaseerde strategie 
van online aanbieders, een op 
waarde gebaseerde strategie. 

Waarbij ze niet koste wat het kost 
de goedkoopste willen lijken, maar 
liever proberen de beste te zijn en 

dus proberen te voorkomen dat 
u op locatie voor onaangename 

verassingen komt te staan en nog 
veel onverwachte extra’s moet 

afrekenen.
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Meerdere VS één 
geldontvanger

Als u alles zelf online boekt, 
dient u vaak ook alles los af te 

rekenen. Bij een reisorganisator 
hoeft u maar één betaling 

te maken. En dit punt wordt 
een stuk belangrijker indien 
u zou moeten annuleren of 
uw geld terug zou moeten 

vragen. Bij een Nederlandse 
reisorganisator heeft u maar één 

set annuleringsvoorwaarden, 
op welke Nederlands recht 
geldt. Geld terugvragen bij 

accommodaties in het buitenland 
is nog een hele klus!

In het geval van 
een calamiteit...

En wat als er net voor of tijdens 
uw reis een calamiteit op 

bestemming zou plaatsvinden? 
Als u zelf alles geboekt heeft 
dan bent u uw geld kwijt. Dit 

gebeurt niet wanneer u bij een 
reisorganisator, aangesloten bij 
een calamiteitenfonds, geboekt 

heeft. Hoewel de bekende 
safarilanden over het algemeen 

heel veilig zijn, is de kans 
op onrust zoals bijvoorbeeld 

demonstraties of natuurrampen 
doorgaans behoorlijk wat groter 

dan in Nederland. 

Onduidelijke 
aansprakelijkheid

Bovendien is eventuele 
aansprakelijkheid bij schade vaak 
onduidelijk en onvoldoende indien 
u alles rechtstreeks online heeft 

geboekt. 

Bescherm uw geld!

Indien de online aanbieder in 
financieel onvermogen zou raken, 
bent u in de meeste gevallen uw 
geld gewoon kwijt. Bij een goede 

Nederlandse reisorganisator 
is uw geld beschermd d.m.v. 

lidmaatschap van een 
garantiefonds zoals de SGR of 

GGTO.

Tijdrovend/duur proces 
voor klachten

Als u eventuele klachten heeft 
over bepaalde reisonderdelen 

en u heeft alles online geboekt, 
dan moet u deze zelf aanvechten 
via een buitenlandse rechter of 

leverancier.

Tijdrovend 

Het levert een enorme tijdswinst 
op als u niet hele avonden internet 

zit af te struinen om zelf alles te 
boeken. U kunt een reis bij een 

reisorganisator al geregeld krijgen 
met slechts een paar e-mailtjes of 

een telefoongesprek.

U ziet het, als u op zoek bent naar de allergoedkoopste optie, dan is het waarschijnlijk 
het beste om uw reis zelf te boeken, maar dan wel met alle risico’s van dien. Maar als de 
tijdsbesparing van uw kant, en het werk en de toegevoegde waarde in de vorm van goed 
en welgemeend advies van een reisorganisator voor u echter van nut zijn, dan bent u 
beter af bij een reisorganisator. Zelfs als u dan mogelijk iets duurder uit komt.

Rondreizen door Afrika  |  www.safarisopmaat.nl24



Natuurlijk kan dat, 
en niets behalve 
uw eigen normen 

en waarden houdt u 
tegen. Als Nederlanders 
zijn we gewend niet ‘te 
veel’ te willen betalen, en 
vinden we al snel dat de 
andere partij er ‘te veel’ 
aan verdient.

Kan ik niet 
gewoon bij 
een reis-
organisator 
een offerte 
aanvragen 
en het dan 
zelf online 
boeken?

Hoewel het voorgaande hoofdstuk een 
idee zou moeten geven waarom het 
vergelijken van de prijs van een online 
accommodatie-aanbieder met de prijs 
van een fysieke reisorganisator duidelijk 
appels met peren vergelijken is, krijgen 
reisorganisators soms toch de vraag 
de prijs te laten zakken tot eenzelfde 
prijs als de online aanbieders. Dat is 
echter niet helemaal eerlijk, omdat een 
reisorganisator veel extra voordelen 
biedt, maar ook hogere kosten heeft 
om die voordelen te kunnen bieden. 
Het werk bij een reisorganisatie wordt 
immers gedaan door een team van 
professionals in een kantoor, wat 
uiteraard geld kost. Ook het trainen 
van personeel en het bezoeken en 
inspecteren van accommodaties, 

om te zorgen dat ze voldoen aan uw 
verwachtingen, is een kostenpost. 

Wellicht dat de volgende metafoor 
het verschil duidelijker maakt. Men 
aarzelt over het algemeen niet om 
in een kwaliteitsrestaurant te eten, 
al weet u dat de kosten van de 
kale ingrediënten in de supermarkt 
slechts een fractie van de prijs zijn in 
vergelijking tot de restaurantmaaltijd. 
U vraagt de chef-kok niet om een lijst 
met ingrediënten en een gedetailleerd 
recept voor het gerecht, om dan naar 
huis te gaan en het zelf te maken. In 
tegendeel, u eet in het restaurant en 
betaalt graag meer voor de luxe, de 
service, de kwaliteit van het eten en 
de algehele culinaire ervaring. Dat 

is de toegevoegde waarde van een 
goed restaurant, waar men graag 
voor betaald. In de reisbranche is 
dit niet anders, u betaalt voor de 
toegevoegde waarde, de service 
en de algehele reiservaring wat de 
reisorganisatie toevoegt aan de kale 
accommodaties.

Gelukkig voor ons van Safari’s Op Maat 
zijn er nog velen wie de reis liever door 
ons laten organiseren, in plaats van het 
zelf allemaal uit te zoeken. En dat onze 
klanten er geen spijt van hebben blijkt 
wel uit de vele reviews. Dus ondanks 
het digitale tijdperk, zijn de dagen van 
het boeken bij een reisorganisator echt 
nog niet voorbij!
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Wat voor soort 
reis zoekt u?   

Een sightseeing 
reis of een 
belevingsreis?

Zoekt u een ‘sightseeing reis’ waarbij u het liefste veel beroemde 
plaatsen bezichtigt? Of zoekt u een ‘belevingsreis’, waarbij het minder 
belangrijk is hoe beroemd een bestemming of attractie is, maar het 

er vooral om gaat om deze op een ontspannen en authentieke manier te 
ervaren? Dit is een belangrijke vraag bij het plannen van uw reis!

Zoekt u een sightseeing reis, kijk 
dan naar de ‘hoogtepunten van Zuid-
Afrika’ reizen welke veelal aangeboden 
worden door reisorganisaties. Ondanks 
het feit dat u bijna één-derde van uw 
vakantie onderweg bent in de auto, 
zijn deze reizen erg populair omdat 
ze een heleboel beroemde namen 
zoals Kruger en Kaapstad aandoen. 
Het lijkt dan alsof men in slechts één 
reis heel Zuid-Afrika kan ervaren. 
Bedenk wel dat de ‘ervaring’ in dit geval 

relatief is. Veel bestemmingen heeft 
u slechts ‘gezien’ en er een foto van 
gemaakt. Maar u heeft te weinig tijd 
doorgebracht om er ook echt iets te 
doen, om de bestemming te ervaren. 
Vele toeristen hebben bijvoorbeeld een 
foto van God’s Window en de Blyde 
River Canyon gemaakt tijdens hun reis 
langs de Panorama Route, maar slechts 
een fractie van hen hebben er ook 
een wandeling gemaakt, en de mooie 
natuur echt ervaren! Ook bezoeken vele 

toeristen het iSimangaliso Wetland Park, 
wat groter is dan de provincie Overijssel. 
Echter, het enige wat ze dan doen is 
een 2 uur durende boottocht over een 
strook van 4 km van dit park, om de 
volgende ochtend weer verder te rijden. 
Slechts diegenen die er een aantal 
dagen blijven, en het park verkennen 
per boot, game drive, wandel- en/of 
fietstocht gaan naar huis met een echte 
beleving van het park.
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Zoekt u een 
belevingsreis, dan is 
het essentieel dat u 
keuzes maakt. 

U kunt dan misschien 
niet alle beroemde 
hoogtepunten 
tijdens één reis zien, 
maar gaat wel naar 
huis met een schat 
aan waardevolle 
herinneringen van 
echte ervaringen. 
En bovendien gaat u 
ontspannen naar huis, 
omdat u genoeg tijd 
heeft gehad om ook 
tijdens de reis uit te 
rusten.

Keuzes maken 

Kies slechts één of twee regio’s 
om in te reizen en probeer niet 

het hele land in één keer te zien, 
zodat u niet te vaak en te lang 

onderweg hoeft te zijn. 

Kies authenticiteit 

Kies juist de minder beroemde 
bestemmingen, zodat de kans 
kleiner is dat u in een horde 

toeristen terecht komt en op uw 
beurt moet wachten voor de 

perfecte foto op het uitzichtpunt. 

Vertrouw niet blind op 
Google Maps

Vermenigvuldig alle ‘geschatte 
reisduur’ gevonden door een 
navigatie app of Google Maps 

met 1,3. Rijden door Afrika duurt 
nu eenmaal langer dan u in 

Nederland gewend bent.

Niemand zit graag lang in de 
auto

Plan nooit een rit van meer dan 
500km per dag in.

Let op: u krijgt geen tweede 
vakantie om bij te komen 

van uw reis!

Plan ook een paar rustdagen 
in uw reis, zodat u uitgerust 

thuiskomt.

Niet haasten 

Spendeer meerdere dagen op 
dezelfde bestemming, zodat u 

genoeg tijd heeft deze ook echt 
te ervaren, en u in contact kunt 
komen met de lokale mensen.

Hoe stelt u zelf een belevingsreis samen? 
Volg de tips hieronder!

Wees niet te optimistisch

Probeer geen ochtend of 
middagactiviteit in te plannen 

wanneer u op die dag ook nog 
meer dan 200km moet rijden naar 

een volgende bestemming.

Of boek simpelweg 
een reis met 

Safari’s Op Maat, 
wij zorgen ervoor dat 

al onze reizen aan 
bovenstaande criteria 

voldoen!
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Wat zoekt u? 
Een zelfstandige of volledig gegidste reis?

U dient te besluiten of u graag met een gids 
op reis wilt, of liever zelfstandig? Dit is een 
belangrijke beslissing, die u goed moet 

overwegen. Maar wat zijn eigenlijk de verschillen 
tussen een gegidste en een zelfstandige reis? 
Indien u het behoorlijk spannend vindt om 
zelfstandig op reis te gaan en zelf te rijden, bent 
u niet de enige. We krijgen regelmatig de vraag 
of dat niet gevaarlijk is. Wees gerust, hieronder 
zetten we de verschillen voor u op een rijtje, en 
zult u zien dat u er tijdens een zelfstandige reis 
echt niet alleen voor staat.
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Wat zoekt u? 
Een zelfstandige of volledig gegidste reis?

Tenminste, indien u een zelfstandige 
reis met een goede reisorganisator 
geboekt heeft. Dit is wel een belangrijk 
verschil. Boekt u alles zelf online, 
dan staat u er ook echt alleen voor in 
Afrika. En dat kan heel vervelend zijn 
indien u te maken krijgt met problemen 
met de accommodatie of huurauto, 
aangehouden wordt door een corrupte 
verkeersagent, verdwaald of in een 
demonstratie terecht komt. Een gids 
of reisleider bij u hebben, of op zo’n 
moment iemand van een reisorganisatie 
kunnen bellen is dan toch wel heel fijn!

Een goede reisorganisator zorgt 
ervoor dat de verschillen tussen een 
zelfstandige en volledig gegidste reis zo 
klein mogelijk zijn. In hoeverre ze daarbij 

slagen hangt af van de reisorganisator. 
Bij Safari’s Op Maat doen we het in 
Zuid-Afrika bijvoorbeeld op de volgende 
manier:

Tijdens de boeking zorgen wij er al voor 
dat u op locatie veel gegidste activiteiten 
ingepland heeft. Dit maakt het hebben 
van een gids extra kosteneffectief. U 
betaalt immers alleen voor een gids op 
het moment wanneer u die het hardst 
nodig heeft, namelijk tijdens de activiteit 
zelf, zoals bijvoorbeeld een game drive 
(safari). Bovendien krijgt u dan een 
lokale gids welke zijn specifieke park 
veel beter kent dan een algemene 
reisleider.

Twee weken voor uw vertrek ontvangt 
u van ons het mooie fotoalbum waar 
we zo beroemd door zijn geworden. 
Alle informatie die u nodig zou kunnen 
hebben vindt u terug in dit terug in 
dit boek, volledig in kleur gedrukt 
en met harde kaft. Onder andere 
GPS coördinaten niet alleen van 
de bestemmingen, maar ook van 
supermarkten en ziekenhuizen langs de 
route, met adviezen wat waar te kopen. 
Ook bevat het boek ruim 20 pagina’s 
aan algemene informatie: Wat te doen 
indien u aangehouden wordt door een 
verkeersagent, als er een olifant de 
weg blokkeert, in welke sectie van het 
natuurreservaat u de grootste kans 
heeft een jachtluipaard te zien, hoe 
verkeersregels en inhaalprocedures 
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werken in Afrika en zo nog veel meer aan praktische en 
handige informatie. Bovendien heeft het natuurlijk een grote 
sectie welke van dag tot dag beschrijft wat de planning is en 
wat u allemaal kunt doen. Wij gaan zelfs zo ver om er kaartjes 
van wandelroutes en stadjes in te doen, met adviezen welk 
restaurant we aanbevelen voor bepaalde gerechten. Kortom, 
deze mooie gepersonaliseerde reisgids maakt een reisleider 
vrijwel overbodig!

Wanneer u landt, staat er bovendien een vertegenwoordiger 
van ons klaar op de luchthaven om u te ontvangen in de 
aankomsthal. Dat is wel zo prettig. Deze verwelkomt u en 
overhandigt u een doosje met daarin een al opgeladen 
smartphone met lokale SIM-kaart, met daarop al beltegoed 
en data. De vertegenwoordiger brengt u vervolgens naar 
de autohuur maatschappij, en assisteert u daar met de 
formaliteiten.

Eenmaal in de auto pakt u de telefoon. Deze bevat een 
handige navigatie-app, en met de coördinaten in het 
boek kunt u dus makkelijk de weg vinden tijdens uw reis. 

Kortom, hoewel het wellicht uw voorkeur 
heeft om een privé gids te hebben die als 

chauffeur dient tussen de verschillende 
locaties, zult u qua ervaringen en activiteiten 

weinig verschillen ervaren tussen een gegidste 
en zelfstandige reis. Welke u kiest hangt 

van uw wensen af, en in grote mate ook van 
uw budget. Het goede nieuws is dat beiden 
helemaal voor u op maat gemaakt kunnen 

worden door Safari’s Op Maat.

Bovendien kunt u met deze telefoon 
altijd met ons 24-uurs nummer bellen 
en WhatsAppen. Hierdoor heeft u 
ten alle tijden advies van ons team in 
Zuid-Afrika ter beschikking. Natuurlijk 
gewoon in het Nederlands. Ons team 
in Zuid-Afrika is overigens ook pro-
actief in het communiceren met u 
Indien wij bijvoorbeeld horen dat er 
weerswaarschuwingen zouden zijn, of 
wegwerkzaamheden of demonstraties, 
dan sturen wij u berichtjes of bellen om 
u een alternatieve route te adviseren. 
Ook hierdoor wordt een dure reisleider 
vrijwel overbodig.

Aan het einde van de reis staat er 
wederom een vertegenwoordiger van 
ons op u te wachten op de luchthaven. 

Hij neemt het doosje met telefoon en 
toebehoren weer terug, en helpt u met 
de check in van uw vlucht, waarna hij 
u een goede reis wenst. Dankzij onze 
uitgebreide en goede zorgen is uw reis 
als het goed is vlekkeloos verlopen!

Zoals u ziet is de meerwaarde van 
een volledig gegidste reis dus maar 
beperkt. En dat terwijl u, afhankelijk van 
de grootte van uw reisgezelschap, een 
stuk duurder uitkomt voor een gegidste 
reis! U moet immers het salaris van de 
gids betalen, naast zijn accommodatie, 
maaltijden, entreegelden en dergelijke. 
Als richtlijn, een stel is minstens de helft 
goedkoper uit voor een zelfstandige reis, 
ten opzichte van een gegidste reis. Het 
prijsverschil tussen een zelfstandige en 

gegidste reis alleen behapbaar indien u 
met 6 of meer personen komt.

Helaas zijn niet alle landen even 
gemakkelijk zelfstandig te bereizen 
als Zuid-Afrika. Safari’s Op Maat kan 
zelfstandige reizen aanbieden in de 
landen Zuid-Afrika, eSwatini, Botswana 
en Namibië. Landen als Kenia, 
Tanzania, Zimbabwe en Zambia zijn 
echter, uit veiligheidsoverwegingen, 
alleen met een gegidste reis te 
bezoeken. Reizen door deze landen 
vallen gewoonlijk duurder uit om 
voornamelijk deze reden.
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Reizen met Safari’s Op Maat is...

… de beste zonsondergangen zien!



De kosten van auto’s zijn echter over 
de jaren heen hetzelfde gebleven of 
misschien wel juist duurder geworden. 
Autoprijzen stijgen immers ieder jaar, en 
ook onderhoud wordt elk jaar duurder. 
Online wordt daarom steevast een sterk 
uitgeklede autohuur aangeboden, soms 
voor slechts minder dan 15 euro per 
dag! De capaciteit van bagageruimte 
wordt vervolgens enorm overschat, 
zodat u als reiziger de indruk krijgt dat 
het best moet lukken om met z’n vieren 
met bagage in een kleine hatchback op 
vakantie te gaan.

Ook leest niet iedereen de kleine 
lettertjes van de prijsvechters online, wat 
leidt tot onprettige verrassingen tijdens 
de reis. Zo wordt u bijvoorbeeld bij het 
ophalen van de auto gepresenteerd met 
de vraag of u zich ‘bij wilt verzekeren’, 
of uw eigen risico omlaag wil brengen, 
en dient u fors bij te betalen. Wat u 
hoopte te verdienen door online te 
boeken, wordt dan al snel tenietgedaan. 
Toch raden wij u aan dan maar bij te 
betalen voor het bijverzekeren. Een 
ongeluk zit immers in een klein hoekje, 
en kan variëren van een steentje op 

de weg welke uw voorruit beschadigt, 
of blikschade veroorzaakt door een 
andere bestuurder. Ook al was het totaal 
niet uw fout, de autohuurmaatschappij 
brengt u wel vrolijk 1200 euro eigen 
risico in rekening als u niet heeft 
bijverzekerd. En daar wordt uw reis dan 
ineens anderhalf keer duurder door…

Zelf een auto huren voor tijdens een reis is een fluitje van een cent. Of 
toch niet? Evenals de online boekingskantoren, zijn ook de autohuur-
maatschappijen verwikkeld in een ‘race to the bottom’ en proberen ze 

steeds goedkoper te lijken. 

Waar huurt u

uw huurauto? 
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Gelukkig bieden vrijwel alle verhuurmaatschappijen, zelfs 
de onbekende namen, relatief goede kwaliteit auto’s aan. Ze 
zien er vaak allemaal hetzelfde uit op de plaatjes, maar de 
goedkoopste maatschappijen gebruiken steevast wat oudere 
auto’s, en de bekende merken vaak splinternieuwe. Nu weet 
iedereen dat niemand voorzichtig is met een huurauto, met 
als gevolg dat deze flink te lijden hebben. Daar komt bovenop 
dat auto’s tegenwoordig ook niet meer gemaakt zijn om langer 
dan 8-10 jaar mee te gaan. Met al het plastic en de vele 
elektronica beginnen auto’s erg makkelijk mankementen te 
vertonen, al helemaal als er op gravelwegen door de parken 
gereden wordt waardoor alles gaat rammelen en loszitten. 
Onderschat de kans op autopech dus niet. Autopech is in 
Zuid-Afrika helaas aan de orde van de dag, al helemaal bij 
de auto’s van goedkopere aanbieders. Ons advies is dus 
om bereid te zijn iets meer te betalen voor een auto van een 
bekende verhuurmaatschappij, zodat u een relatief ‘nieuwe’ 
krijgt.

U kunt natuurlijk ook gewoon een reis en dus 
ook uw auto bij Safari’s Op Maat boeken. Wij 
gebruiken slechts de meest gerenommeerde 

autoverhuurbedrijven met de beste voorwaarden, ook al zijn 
deze niet het goedkoopste. In Zuid-Afrika maken wij gebruik 
van een bekend autoverhuurbedrijf welke garandeert dat 
uw auto maximaal 6 maanden oud is, en u bij autopech of 
schade binnen een paar uur van een vervangende auto 
voorziet. Eigen risico heeft u niet, en alle vormen van schade 
worden gedekt. En mocht u een probleem ervaren, dan 
dient u in de eerste instantie het autoverhuurbedrijf te bellen, 
maar helpt ons team van Safari’s Op Maat u ook waar dat 
kan. Dat is wel zo prettig.

Mocht u ongelukkig genoeg zijn om 
tijdens de reis pech te hebben of schade 
te krijgen aan uw auto, dan heeft dat 
naar alle waarschijnlijkheid verregaande 
gevolgen voor uw vakantie. Want de 
kleine lettertjes die u niet gelezen heeft 
stellen ook dat de verhuurmaatschappij 
u bijvoorbeeld pas na 48 uur oponthoud 
van een vervangende auto moet 
voorzien, mits deze beschikbaar is. 
Stel het u voor: u moet uw reis ineens 
voor 2 hele dagen onderbreken, u 
dient nieuwe accommodatie te vinden 
en bijbetalen voor die nachten, en na 
2 dagen oponthoud moet u misschien 
wel een hele grote afstand rijden om 
weer op schema te komen. Dan lopen 
ineens 5 dagen van uw vakantie in de 
soep. Ook hier: wees bereid iets meer te 
betalen voor een auto van een bekende 
verhuurmaatschappij, dan loopt u 
minder risico.

Mocht u ongelukkig genoeg zijn om tijdens 
de reis pech te hebben of schade te krijgen 
aan uw auto, dan heeft dat naar alle 
waarschijnlijkheid verregaande gevolgen voor 
uw vakantie. 
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Welk type 
huurauto kiest u?

Als u besloten heeft op 
welke wijze en bij welke 
maatschappij u een auto wilt 
huren, dringt zich de volgende 
vraag aan: Welke auto moet 
u kiezen? Er zijn ook zoveel 
opties!

Tenzij u heel graag een 
bepaald merk of type auto 
wilt hebben, is er eigenlijk 
maar één vraag die u uzelf 
moet stellen; Hoeveel ruimte 
hebben de verschillende 
auto’s voor personen en 
bagage?

Wij bij Safari’s Op Maat zijn voor u een 
stapje verder gegaan, wij hebben elk 
voertuig persoonlijk getest met een 
standaard set bagage. Hiernaast vindt 
u de voertuigen die wij aanbevelen 
op schaal, en met een indruk van 
de beschikbare bagageruimte. 
Daarnaast kunt u kijken naar onze 
aanbeveling voor verschillende 
groepssamenstellingen.

Eén van de meest verwarrende dingen 
tijdens het online boeken van een 
huurauto, is dat op de plaatjes alle 
auto’s even groot lijken.

Hier vindt u een afbeelding van 
elk voertuig op schaal zodat u 
een realistisch beeld krijgt van de 
verhoudingen tussen de voertuigen. 
U ziet bijvoorbeeld dat de SUV uit 
klasse K ongeveer net zo lang is als de 
sedan uit klasse B, maar wel veel hoger 
is, en grotere wielen heeft. En dat maakt 
een groot verschil in het comfort tijdens 
de reis. Vaak denkt ook iedereen dat 
een 4x4 automatisch de grootste auto is, 
maar de Nissan X-Trail 4x4 uit klasse L 
is in werkelijkheid kleiner dan de Toyota 
Fortuner uit klasse I, terwijl dit geen 4x4 
auto is.
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Nissan Hardbody 4x4, Groep W

Hyundai H1 Minibus, Groep N

Toyota Fortuner, Groep I

Nissan X-Trail 4x4, Groep L

Toyota Rav4, Groep K

Toyota Corolla, Groep C

Hyundai Tucson, Groep K

Ford Ecosport, Groep M

Toyota Avanza, Groep O

VW Polo Vivo, Groep B



De Safari’s Op Maat bagagetest

We hebben een set bagage gebruikt bestaande uit twee grote ‘harde’ 
koffers, een middelgrote ‘zachte’ tas en een kleine tas. Deze hebben 
wij in de bagageruimte van de verschillende auto’s geplaatst. 

Budget auto’s
De eerste 4 auto’s hieronder zijn allen budget auto’s. Deze zijn in staat de meeste heuvels op te komen, alleen niet erg snel 
vanwege hun kleine motors. Ook zijn ze niet erg comfortabel op onverharde wegen, of als u van plan bent om met de huurauto 
game drives te doen in de nationale parken.

Eén van de redenen waarom 
we u liever niet in een kleine 
huurauto de nationale parken 
laten verkennen...

Geschikt voor 2 personen. 
De VW Polo hatch heeft zeer 
beperkte bagageruimte, de 
twee grote harde koffers 
kunnen er zeker niet in.

VW Polo Vivo 
of gelijkwaardig (GROEP B)

Geschikt voor 2 of 3 
personen. De Toyota Corolla 
heeft precies genoeg 
ruimte voor de bagage, 
er is echter geen ruimte 
meer voor handbagage of 
boodschappen. 

Toyota Corolla  
of gelijkwaardig (GROEP C)

Dit is in onze ogen de ideale 
auto voor een stel. Laat u niet 
misleiden door het uiterlijk 
van deze auto, hoewel het 
eruit ziet als een SUV is er 
zeer weinig bagageruimte 
en passen er net twee grote 
koffers in. Maar u zit wel 
lekker hoog en de auto rijdt 
erg comfortabel, zelfs op 
onverharde wegen.

Ford Ecosport   
of gelijkwaardig (GROEP M)

De ideale budget auto 
voor een familie van 2 
volwassenen met 2 kinderen. 
U zit hoger, waardoor u 
een beter zicht hebt op het 
landschap en u makkelijker 
dieren kunt ontdekken in 
het hoge gras. De Toyota 
Avanza heeft een zeer grote 
bagageruimte voor een 
budget auto. Er is ruimte 
genoeg voor de bagage 
van een familie en er is nog 
ruimte over voor handbagage 
en boodschappen. Wel is 
hij wat traag in heuvelachtig 
terrein en rammelt op 
onverharde wegen.

Toyota Avanza   
of gelijkwaardig (GROEP O)
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Andere autotypes
Behalve de doorgaans erg comfortabele SUV’s, zijn er nog een tweetal andere opties. De eerste is een minibusje, en de 
tweede een zogeheten Double Cab Bakkie, oftewel ‘Pick-up met dubbele cabine’. Wat betreft comfort, het minibusje is ook zeer 
comfortabel, hoewel het kleinere wielen heeft dan een SUV. De ‘Bakkie’ heeft wel grote wielen maar rijdt wat stijfjes omdat het 
op een chassis van een vrachtwagentje is gebouwd. Desondanks zijn beiden soorten auto’s zeer geschikt voor respectievelijk 
kleine groepen, of indien u over veel gravelwegen moet rijden zoals bijvoorbeeld in Namibië. 

Dit is de auto die wij vaak 
verhuren voor reizen in 
Namibië. De bagageruimte 
wordt niet groter dan dit. 
Hoewel er in dit voertuig 
maximaal 5 passagiers 
passen, past er bagage in 
voor 8 personen!

Nissan Hardbody4x4 
of gelijkwaardig (GROEP W)

De mini bus hieronder is 
geschikt voor groepen van 
5 tot 8 personen. Het heeft 
zitplaatsen aan het raam 
voor 6 reizigers. De Hyundai 
H1 minibus is het meest 
ruime voertuig dat Avis 
aanbiedt, het heeft dan ook 
een enorme kofferruimte. 
Vanwege de positionering 
en vorm van de ramen is het 
tevens het beste voertuig om 
dieren vanuit te fotograferen. 

Hyundai H1 minibus 
of gelijkwaardig (GROEP N)

De Toyota Rav4 heeft net 
genoeg ruimte voor de 
bagage van een familie 
van 4 personen, zolang er 
maximaal twee hard case 
koffers zijn.

Toyota Rav4 
of gelijkwaardig (GROEP K)

Kijk dit lijkt er meer op! 
De Toyota Fortuner 4x2 
is niet alleen het meest 
comfortabele voertuig, 
het heeft een grote 
bagageruimte waar met 
gemak 4 grote koffers in 
passen, plus handbagage en 
boodschappen. Zonder twijfel 
de beste keuze voor groepen 
van 4 volwassenen.

Toyota Fortuner 4x2  
of gelijkwaardig (GROEP I)

Hoewel in dezelfde 
huurklasse als de Toyota 
Rav4, is de Hyundai Tucson 
een stukje groter. Dit zien we 
ook terug in de kofferruimte 
welke beduidend groter is. 
Het is echter onmogelijk om 
de Tucson i.p.v. de Rav4 van 
Avis te verlangen. Het is een 
kwestie van geluk hebben 
welke auto u krijgt.

Hyundai Tucson  
of gelijkwaardig (GROEP K)

De Nissan X-Trail 4x4 is een 
ruime en comfortabele auto. 
Voor 4 volwassenen met 
4 grote koffers is hij echter 
net te klein aangezien er 
maximaal drie ‘harde’ koffers 
in passen.

Nissan X-Trail 4x4  
of gelijkwaardig (GROEP L)

SUV terreinwagens
De 3 auto groepen hieronder zijn allen SUV-terreinwagens, en zijn daarom een stukje duurder. Ze hebben echter een hogere 
bodemvrijheid en grotere wielen, hierdoor zijn ze een stuk comfortabeler op onverharde wegen en in de nationale parken dan 
de budget auto’s. Daarbij, met een SUV zit u aanzienlijk ‘hoger’ waardoor u een beter uitzicht hebt tijdens game drives en 
makkelijker dieren in hoog gras zult zien.

Rondreizen door Afrika  |  www.safarisopmaat.nl36



Groepssamenstelling Goedkoopste optie Beste optie

1 persoon of een stel Groep B: VW Polo Hatch
Groep M: Ford Ecosport
Groep K: Hyundai Tucson/
Toyota Rav 4 

3 personen Groep C: Toyota Corolla Quest Groep K: Hyundai Tucson/
Toyota Rav 4

Familie van 4 of 5 personen 
(2 volwassenen, 2/3 kleine 
kinderen)

Groep O: Toyota Avanza Groep I: Toyota Fortuner

4 volwassenen
Groep O: Toyota Avanza
Groep K: Hyundai Tucson/
Toyota Rav 4

Groep I: Toyota Fortuner
Groep L: Nissan X-Trail

4 grote volwassenen Groep L: Nissan X-Trail Groep I: Toyota Fortuner

5 volwassenen Groep I: Toyota Fortuner Groep N: Hyundai H1 minibus

6, 7 or 8 volwassenen Groep N: Hyundai H1 minibus Groep N: Hyundai H1 minibus

Samengevat: Dit zijn de door ons aanbevolen huurauto’s voor een bepaalde 
reizigerssamenstelling

In de meeste safariparken 
zijn de wegen niet altijd 
even goed. Om die reden 
raden wij dus altijd een 
SUV aan wanneer u veel 
safaribestemmingen in 
uw reis heeft zitten.
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Veel Nederlanders verkijken 
zich op de afstanden die zij 
moeten afleggen tijdens hun 

reis. Als u naar de kaart van Zuid-
Afrika kijkt is het goed te beseffen 
dat Zuid-Afrika 32 keer groter is dan 
Nederland! Toch denken velen dat 
een rondreis door heel Zuid-Afrika in 
drie weken zeer goed mogelijk is. Dit 
komt soms ook door onnauwkeurige 
informatie van reisorganisatoren, 
welke meestal Google Maps 
gebruiken voor het samenstellen 
van een reisvoorstel. Er zijn echter 
veel zaken waar u rekening mee 
moet houden bij het plannen van 

Hoeveel afstand wilt u 
afleggen tijdens de reis?

uw reis: snelheidsbeperkingen, 
wegomstandigheden, 
wegwerkzaamheden, het sluiten 
van een rijstrook, vastzitten 
achter een vrachtwagen op een 
éénbaanssnelweg… 

Op deze pagina’s illustreren we door 
middel van een voorbeeld graag voor 
u waarom uw eigen schattingen, 
met behulp van Google Maps, en 
de aannames van veel Nederlandse 
reisorganisatoren helaas niet altijd 
kloppen. Laten we kijken naar een rit 
van Johannesburg luchthaven naar 
Mkhuze Game Reserve. 
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Wilt u op deze manier reizen tijdens 
uw vakantie? Of wilt u na een dag 
als deze nog deelnemen aan een 
activiteit of zelf een diner koken?

U landt in 
Johannesburg. 

Het is dan echter 
spitsuur bij de 

douane omdat de 
meeste vluchten 

in de ochtend 
aankomen.

10:00

11:00

De Oplossing
Vermenigvuldig alle geschatte reistijden 
met 1,3 om rekening te houden met 
slecht wegdek, veel verkeer en andere 
onvoorziene omstandigheden. 

Of beter nog, boek een op maat 
gemaakte reis met Safari's Op Maat 
en laat de stress en logistiek aan 
ons over. Hoewel we natuurlijk niet 
alle wegwerkzaamheden overal in het 
land in kaart hebben, zijn we wel op 
de hoogte van de belangrijkste. En 
bovendien hebben wij gewoon heel veel 
ervaringskennis wat betreft hoe lang de 
reisduur is tussen twee bestemmingen, 
omdat wij hier wonen en overal 
contacten hebben. Hierdoor kunnen wij 
u zelfs tijdens uw reis nog adviseren om 
iets eerder te vertrekken of een andere 
route te nemen. Dan komt u in elk geval 
niet voor verassingen te staan. 

De Inschatting De Werkelijkheid

U komt aan bij de 
bagageband.

U vindt uw auto-
verhuurbedrijf. 
Met een beetje 
geluk duren de 

formaliteiten daar 
niet al te lang.

Uw reis kan 
beginnen.

U stopt onderweg 
om te tanken, uw 

benen te 
strekken of om 

te lunchen na de 
eerste 200km 

op een 
tweebaansweg 
(op voorwaarde 

dat er onderweg 
geen weg-

werkzaamheden 
of ongelukken 

zijn).

U gaat opnieuw 
op pad. U rijdt de 
volgende 200 km 
echter over een 
snelweg met één 
rijstrook en rijdt 
door bergachtig 
terrein met 
talloze bochten. 
En helaas komt 
u hier onderweg 
achter een paar 
vrachtwagens 
vast te zitten...

Nog maar 100 
km te gaan, maar 

u moet nog wel 
boodschappen 

doen!

Na het inpakken 
van de 
boodschappen 
gaat u in het 
donker op pad. 
De weg is veel 
drukker, iedereen 
is op weg naar 
huis. U slaagt er
in om de 
volgende 50 km 
in slechts 30 
minuten te rijden!

U verlaat de 
snelweg en 
neemt een 

onverharde weg 
naar het 

reservaat. Uw 
gemiddelde 

snelheid daalt 
naar 45 km/u 

omdat de 
gravelweg in niet 
al te beste staat 

verkeert.

Eindelijk bereikt 
u de poort van 
het park om u 
daar te 
realiseren dat 
deze al gesloten 
is...

11:30

12:00

13:45

14:15

17:15

18:15

18:45

19:45

U landt in 
Johannesburg. 10:00

10:30 U haalt uw auto 
op bij het auto-
verhuurbedrijf. 
Uw reis kan 
beginnen met 
een rit van 
500 km naar 
Mkhuze Game 
Reserve. 
Volgens Google 
Maps zal dit 
5 uur en drie 
kwartier kosten.

U komt aan bij 
Mkhuze Game 
Reserve, ruim 

voor de poort sluit 
om 18:00.

16:15

Waarom klopt 
dit niet?
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Bij wegwerkzaamheden wordt er 
meestal één weghelft afgesloten, en 
met intervallen van 20 minuten mogen 
er dan auto’s van een kant gebruik 
maken van die ene weghelft. Het is 
niet ongewoon om op een afstand van 
600km misschien wel drie van deze 
‘Stop & Go’ punten tegen te komen, 
waardoor u dus makkelijk een uur 
vertraging kunt oplopen. 

Voorbeelden van uitdagingen die u onderweg kunt tegenkomen, welke niet 
in te schatten zijn door uzelf of andere Nederlandse reisorganisatoren

Rijden door de parken
Waar de schattingen ook vaak scheef 
gaan lopen is het rijden door de 
safariparken, wat veel meer tijd kost 
dan men denkt. De snelheidslimiet is 
40km/u, maar u moet er ook rekening 
mee houden dat u vaak zult stoppen om 
dieren te zien en voor lunchpauzes. Al 
deze vertragingen kunnen resulteren in 
een gemiddelde snelheid van slechts 
20 km/u. Hoewel het dus ‘makkelijk’ 
lijkt om de 200 km tussen twee kampen 
in Kruger te overbruggen op een dag, 
kunt u daar dus toch ineens 10 uur voor 
moeten uittrekken. 

Als u de snelweg eenmaal verlaten 
hebt en naar de natuurreservaten rijdt 
is de kans redelijk groot dat u over 
wat slechter onderhouden wegen rijdt, 
waarbij de gemiddelde snelheid daalt tot 
soms wel 20km/h.

Op alle wegen in Zuid-Afrika, ook de 
snel- en tolwegen, kunt u koeien op de 
weg tegenkomen. 

Op de tolwegen kunt u inderdaad 
makkelijk 110-120 km/h rijden. Echter, 
bedenk ook dat u dan weer tijd verliest 

Op deze foto ziet u bijvoorbeeld 5 rijen 
auto’s op een vierbaans weg rijden. Hoe 
kan dat? Bij een file als gevolg van een 
verkeersongeluk of anderszins, duurt 
het slechts minuten voordat asociale 
taxibestuurders en anderen ook de 
vluchtstrook gaan gebruiken om toch 
maar vooruit te komen. Deze wordt hier 
natuurlijk door geblokkeerd en dan staat 
het verkeer uren vast.

bij het betalen van tol. Al helemaal 
wanneer daar de stroom is uitgevallen, 
en ze handmatig moeten uitrekenen 
hoeveel wisselgeld u terugkrijgt. U kunt 
hierdoor makkelijk een half of heel uur 
vertraging oplopen.

U kunt over prachtige wegen 
rijden, maar zonder vluchtstrook en 
inhaalverbod voor bijna 100 km. Komt 
u hier achter een vrachtauto of tractor 
te zitten onderweg naar de luchthaven, 
dan heeft u grote kans uw vlucht te 
missen.

Reistijden bij Safari’s Op Maat
Omdat wij in Zuid-Afrika wonen en uit ervaring spreken, 
kunnen we bij Safari’s Op Maat over het algemeen de reistijden 
goed inschatten en proberen we ervoor te zorgen dat u niet 
onnodig lang in de auto zit. Bovendien zijn al onze reizen zo 
samengesteld dat u zo min mogelijk hoeft te rijden tussen 
bestemmingen, en dus meer een locatie kunt beleven. Toch 
kan het zijn dat in enkele gevallen een lange autorit tussendoor 
onvermijdelijk is. 

Het persoonlijke reisboek dat u van ons krijgt informeert u 
duidelijk over de reisafstand en reistijden van elke dag, zodat 
u optimaal kunt genieten van uw vakantie zonder u zorgen te 
maken of u wel op tijd aan zult komen. Safari’s Op Maat, tot uw 
dienst! 
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Reizen met Safari’s Op Maat is...

… de mooiste routes rijden!



Elke reis die u maakt, 
naar welk land dan 
ook, is passen en 

meten. U heeft beperkte 
tijd en budget, en te veel 
wensen. Het passen en 
meten eindigt dan ook 
vaak in ‘keuzes maken’. 
En helaas kiest men er 
dan vaak voor om dan 
maar minder lang op een 
bestemming te blijven, 
in plaats van het aantal 
bestemmingen dat men 
aan doet tijdens de 
reis te verkleinen. In dit 
hoofdstuk proberen we 
uit te leggen waarom dat 
zelden een goed idee is.  

Hoeveel 
dagen blijft 
u op elke 
bestemming?

Zoals al eerder uitgelegd maken wij een 
onderscheid tussen een bestemming 
zien en een bestemming ervaren. Ook 
hebben we in eerdere hoofdstukken 
uitgelegd waarom reizen tussen twee 
bestemmingen langer duurt dan u 
denkt. Daar komt bij dat een dag helaas 
niet alleen bestaat uit ‘reizen tussen 
bestemmingen’ en ‘een bestemming 
ervaren’. Want helaas vergeet men 
vaak bij het plannen dat dingen als 
‘inpakken, uitchecken en betalen’, 
evenals ‘inchecken, horen hoe alles 
werkt en uitpakken’ ieder makkelijk 
een uur kunnen duren. Tel daar 
andere noodzakelijke activiteiten zoals 
boodschappen doen, lunchen, tanken, 

pinnen, entreegelden betalen etc. bij 
op en u heeft per reisdag minder tijd te 
besteden dan u denkt. De optimistische 
aanname dat u dus gerust nog een paar 
uur tijd heeft om een bestemming te 
ervaren op dezelfde dag dat u daar aan 
komt is dus helaas meestal onjuist.

Om die reden raden wij u aan om 
minstens twee, of liever drie nachten 
op een bestemming te verblijven. Voor 
algemene sightseeing bestemmingen 
is twee nachten prima, dan heeft u 
minstens één hele dag om de omgeving 
te verkennen en leuke dingen te doen. 
Voor een safaribestemming raden wij 
echter drie nachten aan. Dit is waarom:

Dag 1: 

U kunt doorgaans pas vanaf 
14:00 inchecken. Na de 
formaliteiten en de spullen 
naar de kamers brengen gaat 
u meestal al meteen op game 
drive, en daarna is het eten 
en naar bed. U moet morgen 
immers weer heel vroeg op. 
Deze dag heeft u geen kans om 
van uw prachtige suite of van 
de lodgefaciliteiten te genieten.
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Dag 2: 
Bij zonsopgang bent u alweer 
op game drive, en komt dan 
tegen 9:00 of 10:00 uur terug 
om te ontbijten. Tegen 11:00 
uur heeft u ‘rust en eigen tijd’, 
wat u de kans geeft om van 
de faciliteiten van de lodge te 
genieten tot 14:30 wanneer de 
lunch geserveerd wordt, waarna 
u weer op game drive gaat.

Dag 3: 
Na de game drive en ontbijt 
is het meteen tijd om uit te 
checken, want uw kamer dient 
om uiterlijk 11:00 leeg te zijn. 
Ook deze dag heeft u geen 
kans om van uw prachtige suite 
of van de lodgefaciliteiten te 
genieten. 

Als u dus slechts twee nachten verblijft, 
heeft u dus maar één middag slechts 
een paar uurtjes de tijd om van alle 
faciliteiten te genieten. Misschien heeft 
u wel een infinity-pool bij uw suite 
waar u graag in had gewild, of van 
het geweldige uitzicht genoten vanuit 
de hangmat. Of een tijd op het terras 
van de lodge gezeten om de dieren 
te bekijken die bij de waterplas ervoor 
komen drinken, of een massage of 
schoonheidsbehandeling gehad bij de 
spa van de lodge. De 4- en 5-sterren 
lodges bieden een heel scala aan mooie 
ervaringen naast de game drives en 
het goede eten, en dat is ook de reden 
dat u de dure prijs betaald heeft. Is het 
dan niet jammer als u er nauwelijks 
gebruik van kunt maken door er te kort 
te verblijven?

Ieder lid van het Safari’s Op Maat team 
is het uit eigen ervaring over twee 
dingen eens: 

1. Slechts één nacht in een 
mooie 4- en 5-sterren lodge verblijven 
is weggegooid geld, omdat u behalve 
lekker eten en mooie game drives geen 
enkel aspect van de meerwaarde van 
de lodge heeft kunnen ervaren. Dan had 
u net zo goed in een 3-sterren kamp in 
een nationaal park kunnen zitten voor 
een derde van het geld. 

2. Elke nacht dat iemand 
langer blijft bij één en dezelfde lodge, 
kost slechts één nacht extra, maar 
verdubbeld de pracht van de totale 
ervaring. 

Houdt dat advies in uw achterhoofd wanneer 
u moet kiezen tussen of meer dagen op een 
bestemming verblijven, of meer bestemmingen 
tijdens uw reis aandoen.
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In wat voor type accommodatie wilt u verblijven 
en hoeveel sterren moet deze hebben?
Sterrengradatie 
Een comfortabel verblijf is van belang 
om weer goed uitgerust op pad te 
kunnen, en is een belangrijke factor 
in hoe u uw vakantie ervaart. Daarom 
gebruiken wij uitsluitend 3 tot 5 sterren 
accommodaties bij het samenstellen van 
uw reis. Bij het maken van een keuze in 
accommodatie zijn een aantal factoren 
van belang; uw interesse, uw budget en 
waar de reis naartoe gaat. 

De normen met betrekking tot de ster-
rengradatie kunnen echter behoor-
lijk verschillen met wat u in eerste 
wereldlanden gewend bent. Hoewel 
de Afrikaanse landen een officiële 
sterren-gradatie hebben, hebben deze 
andere maatstaven en richtlijnen dan 
het West-Europese gradatiesysteem. 
In sommige gevallen mogen accommo-
daties zelf het aantal sterren toekennen. 
Hierdoor is het kijken naar sterrengra-
datie helaas geen betrouwbare manier 
om te beoordelen hoe goed en com-
fortabel een verblijf is. Het is voor ons 
van Safari’s Op Maat daarom belangrijk 
om zelf vrijwel al de aangeboden ac-
commodaties in persoon te bezoeken. Al 
onze accommodaties zijn met zorg uit-
gekozen en voldoen aan onze belangri-
jkste basiscriteria; hygiëne en comfort. 
Daarnaast kijken we naar zaken als 
landschap, service, interieur en eten. 

Een accommodatie op een prachtige 
locatie met een schoon en comfortabel, 
maar minder bijzonder interieur kan wat 
ons betreft hoge punten scoren. Wie 
droomt er immers niet van om wakker te 
worden, naar buiten te kijken en wilde 
dieren bij een rivier te zien drinken? 
Daarentegen, een vijfsterrenhotel met 
alle voorzieningen welke u maar kunt 
wensen, maar gelegen in een stadswijk 
ver gelegen van de attracties, scoort 
in onze beoordeling zelden hoog. Al 
de door ons gebruikte accommodaties 
hebben dus een goede prijs-kwaliteit 
verhouding. Zoekt u een tiptop ac-
commodatie met een score van 10/10 
dan zijn de duurdere 5-sterren locaties 
midden in de parken wat u zoekt.

Welke accommodatie we ook voor u 
boeken, u kunt ervan uit gaan dat wij er 
goed over hebben nagedacht en we u 
de meest onvergetelijke ervaring willen 
bezorgen. Of u nu geniet van uw ontbijt 
in de prachtige tuin van een 4-sterren 
bed & breakfast, u aan het braaien bent 
bij uw 3-sterren chalet waar de hyena’s 
voorbij lopen, of geniet van een drankje 
op uw privé balkon van de 5-sterren 
lodge bovenop een berg, de 
mogelijkheden zijn eindeloos.

Soorten accommodatie 
Behalve het meten van comfort levels 
d.m.v. een sterrengradatie, zijn er ook 
verschillende types accommodatie. 
Hieronder zetten we ze even op een rij 
voor u:

3-sterren chalet of safaritent in een 
nationaal park

Allereerst: Eenieder welke met de 
instelling komt ‘Ik vind alles goed mits 
ik een fatsoenlijk bed heb en heel veel 
wilde dieren zie op safari!’ kan gerust 
in de ‘rustkampen’ van Staatsbosbe-
heer in de nationale parken verblijven. 
Deze zijn vrijwel altijd relatief schoon en 
comfortabel en zijn vaak erg betaalbaar. 
Bovendien liggen ze natuurlijk midden in 
de parken wat geweldig is. Maar daar is 
dan ook alles mee gezegd. Ze zijn over 
het algemeen simpel, sober en karig in-
gericht, met oubollig en vaak doorgezakt 
meubilair. De accommodaties worden 
niet regelmatig onderhouden, waardoor 
de voegen niet meer wit zijn, de verf op 
de muren afbladdert, kranen loszitten 
of lekken, de gootsteen niet goed door 
loopt, de gordijnen niet goed dicht kun-
nen, de klamboes gaten hebben en het 
keukengerei niet compleet is. Nogmaals, 
niets wat de pret echt kan drukken als u 
net de big 5 compleet heeft gekregen. 
Maar wees u er wel van bewust als u dit 
boekt.
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In wat voor type accommodatie wilt u verblijven 
en hoeveel sterren moet deze hebben?

Doorgaans zijn dit soort accommodaties 
‘zelfvoorzienend’ en heeft u de optie 
om zelf te koken, hoewel in sommige 
kampen ook een restaurant te vinden 
is. De kampen hebben verder vaak een 
winkel en tankstation. De game drives 
doet u zelf in uw huurauto, of u boekt 
deze bij de receptie. U gaat dan met 
een gids van het park op pad, maar 
u zit dan wel vaak met 8-24 andere 
toeristen in de auto. Ons advies is dan 
ook om een dergelijke excursie mis-
schien eenmaal te boeken, en de rest 
van de dagen in het park er zelf in uw 
huurauto op uit te trekken. Hoewel een 
3-sterrenaccommodatie in een park 
veruit het meest betaalbaar is, moet u er 
rekening mee houden dat u ook echt op 
uzelf aangewezen bent: u rijdt zelf door 
het park en moet zelf de dieren vinden, 
moet ook tijd maken om boodschappen 
te doen en voor uw eigen maaltijden te 
zorgen. U heeft dus netto minder tijd om 
te ontspannen of om op safari te gaan.

Tot slot: Deze kampen zijn niet ges-
chikt voor mensen met een fobie voor 
insecten of spinnen. Midden in de natuur 
kan men vanzelfsprekend een hoge 
biodiversiteit aan insecten en spinnen 
verwachten. Daarnaast zijn de daken 
dikwijls met gras or riet gedekt, wat nooit 
wordt schoongemaakt en waar u erg 
veel spinnenwebben kunt verwachten.

4-sterren guesthouse of ‘bed & break-
fast’ net buiten een nationaal park

Deze zijn uitermate geschikt voor 
degenen die wat meer luxe, comfort 
en verzorging willen. De kamers zijn 
doorgaans modern en goed ingericht, 
maar hebben geen keuken. Ontbijt is 
inbegrepen in de prijs, lunch en diner 
heeft u elders bij een picknickplaats of 
restaurant. De gastheer of -vrouw is 
uiterst behulpzaam in het geven van ad-
vies of het boeken van leuke activiteiten, 
en meestal is het niet zo ver rijden naar 
de toegangspoort van het park, zodat 
u toch op geschikte tijden een game 
drive kunt ondernemen. Het nadeel is 
natuurlijk dat het bij de toegangspoort 
dan drukker is met andere auto’s die 
allemaal rond dezelfde tijd naar binnen 
willen. Samengevat, u betaalt iets meer, 
maar krijgt daarvoor een betere kwaliteit 
accommodatie. En hoewel u nog steeds 
zelfstandig in de huurauto de game 
drives doet (tenzij u die boekt als acti-
viteit), bent u ook minder tijd kwijt aan 
boodschappen doen en koken omdat 
u meestal uit eten gaat. Meer tijd om te 
ontspannen en te genieten dus!

4- of 5-sterren lodge in een nationaal 
of privé park

Vaak behoorlijk wat duurder dan de 
eerdergenoemde opties, maar wel met 
veel meer ‘waar voor uw geld’. Wild-

bezichtiging wordt niet veel beter dan 
bij deze accommodaties. Vanwege de 
locatie midden in het park kunt u op de 
perfecte tijden op safari, en dat in een 
open safari-jeep met deskundige gids. 
In onze ervaring is de kwaliteit safarigids 
hier vele malen beter dan de safarigid-
sen in de 3-sterren kampen, en worden 
er slechts 6 tot 9 mensen in een auto 
meegenomen, tegenover 8 tot 24. Een 
privé park biedt nog een extra voordeel 
boven een nationaal park: In een privé 
park mogen de voertuigen vaak van de 
weg af, waardoor de gidsen letterlijk tot 
op een paar meter afstand van de dieren 
kunnen parkeren. Geweldig voor foto’s 
natuurlijk! Dit mag zelfs een 5 sterren 
lodge in een nationaal park doorgaans 
niet. Een verblijf in een 4- of 5-sterren 
lodge is vaak inclusief alle maaltijden en 
twee game drives per dag, en soms zijn 
zelfs de drankjes inbegrepen in de prijs. 
De kamers, ‘suites’ genoemd, zijn vaak 
erg luxueus en prachtig gelegen midden 
in de natuur. Het is niet ongewoon dat 
de dieren er gewoon langs lopen. Al 
met al, hoewel u ‘meer’ betaalt voor 
een verblijf in zo’n lodge, krijgt u er ‘veel 
meer’ waar voor terug. U wordt volledig 
verzorgd, en hoeft niets anders te doen 
dan te genieten van het dierenleven en 
de prachtige omgeving! 

"Waarom zie ik bij 
jullie soms minder 
bekende namen 
dan bij andere 
aanbieders?"

Wij zijn gevestigd in Zuid-
Afrika en kennen het land 
als geen ander. De minder 
bekende bestemmingen 
zijn een bewuste keuze. 
Door het massatoerisme te 
mijden kunnen wij een reis 
aanbieden die authentieker, 
persoonlijk en goedkoper 
is. Zo houden wij uw reis 
betaalbaar en bijzonder!
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Hoewel het doorgaans goedkoper lijkt om zelfvoorzienende 
accommodatie dan een luxe lodge te boeken, is dat in 
de praktijk niet altijd zo. Laten we een 1 nacht verblijf in 
het 3-sterren Berg en Dal Rest Camp in Kruger Nationaal 
Park vergelijken met een evenlang verblijf in de 4-sterren 

Dus voor slechts een paar tientjes meer krijgt u de luxere ac-
commodatie bij Shindzela, betere maaltijden dan de fastfood 
maaltijden van het kamprestaurant, safari’s met een betere 
safarigids ten opzichte van de vaak laagopgeleide safarigids 
van het Kruger kamp, en zit met maximaal 9 mensen in de 
open safari jeep, in plaats van met tot 24 mensen in de open 
safari-vrachtwagen van het Kruger kamp. 

Conclusie, dus tenzij u ook echt alles op de goedkoopste 
manier doet in een rest camp, en dus zelf kookt en zelf in uw 
huurauto op safari gaat, steekt de luxe lodge er toch met kop 
en schouders bovenuit in termen van waar voor uw geld…

Conclusie wat betreft waar voor uw geld
Shindzela Tented Camp in de Timbavati. Timbavati is een 
natuurreservaat dat aan Kruger Nationaal Park ligt, en de 
dieren lopen vrij rond tussen beide parken, omdat er geen 
hekken tussen staan. De kansen op wildbezichtiging zijn dus 
gelijk. 

Kosten als u zelf kookt en 
in een huurauto rondrijdt

Accommodatie   € 50 
Entreegelden  € 25 
Boodschappen  € 20 
Benzine   € 10

Kosten als u in alle 
maaltijden in het kamp-
restaurant eet en twee 
safari’s per dag bij de 
receptie zou bijboeken

Accommodatie   € 50 
Entreegelden  € 25 
Restaurantkosten  € 50
drie maaltijden per dag
2 gegidste safari’s € 50

Kosten als u in Shindzela 
zou verblijven, inclusief 
alle maaltijden en twee 
safari’s

Accommodatie   € 200
Alle maaltijden en 2 gegidste safari’s 
inbegrepen
Entreegelden  € 10

€105
per persoon per nacht

€175
per persoon per nacht

€210
per persoon per nacht

Wat is nu het leuke van Safari’s Op Maat? U kunt 
zelf aangeven welke type accommodatie het 
beste bij u past, en wij kunnen de reis helemaal 
daar op aanpassen. Ook is het mogelijk om sim-
pelweg uw budget te geven, en dan kiezen wij een 
leuke combinatie van verschillende types accom-
modaties uit. We laten u dan bijvoorbeeld aan het 

begin van uw reis in een 3-sterren chalet verblijven 
waarbij u zelfstandig het park verkent, daarna in 
een mooi guesthouse, en vaak laten we u aan het 
einde van uw vakantie in een mooie luxe lodge ver-
blijven. Op die manier is de reis mooi opgebouwd 
en bewaren we het beste voor het laatst!
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Reizen met Safari’s Op Maat is...

… oog in oog komen te staan met 
bijzondere dieren!



Wat is uw 
budget?

Hoeveel kosten 
verschillende 
types 
accommodatie 
nou precies?

Voor sommigen een makkelijke en praktische vraag, maar voor velen een heel moeilijke 
vraag. Hoe komt dat? Vrijwel iedereen heeft wel een idee hoeveel geld ze te besteden 
hebben in totaal voor een vakantie. Het is echter moeilijk te bepalen hoeveel daarvan 

op mag gaan aan vluchten, eten, accommodaties en huurauto. Was het zelf samenstellen van 
een reis al niet een gepuzzel genoeg? Nu moet u ook nog eens kijken welke elementen van die 
puzzel in uw budget vallen, en of uw reis u wel voldoende ‘waar voor uw geld’ biedt.

Deze familiechalet in Kruger Nationaal Park kost 50 euro 
per persoon per nacht, plus 25 euro per persoon per 
dag entreegelden. Er zitten geen maaltijden of activiteiten 

Berg en Dal Rest Camp, Kruger Nationaal Park

inbegrepen. U betaalt hier de hoofdprijs simpelweg voor de 
locatie: een verblijf midden in het beroemde Kruger park.

Deze safaritent in Mkhuze Game Reserve kost 30 euro 
per persoon per nacht, plus 4 euro per persoon per 
dag entreegelden. Er zitten geen maaltijden of activiteiten 

Mantuma Camp, Mkuze Game Reserve

inbegrepen. Dit is significant goedkoper, omdat de locatie 
minder beroemd is dan Kruger. Mkhuze Game Reserve bevat 
echter wel ook gewoon de Big-5 en vele andere dieren.

Ook vinden velen het heel moeilijk in 
te schatten wat u nu precies krijgt bij 
bijvoorbeeld een dure lodge. U wilt 
bijvoorbeeld niet 300 euro per persoon 
per nacht betalen voor slechts een luxe 
kamer met extra veel en mooie kussens 
op het bed. Op de komende pagina’s 

leggen we uit eigen ervaring aan u uit 
waar de ‘waar voor uw geld’ gaat zitten 
in het hele spectrum van een goedkope 
3 sterren tent tot en met een luxe 5 
sterren suite. Dan kunt u zelf besluiten 
wat u wel uw geld waard vindt en wat 
niet. Safari’s Op Maat, tot uw dienst!

De goedkoopste opties zijn 
doorgaans de rustkampen in de 
nationale parken. Zoals in het vorige 
hoofdstuk vermeld kunt u hier niks 
speciaals van verwachten, behalve 
een goede ligging en een comfortabel 
bed. 
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Dit mooie guesthouse aan de rand van Mkhuze Game 
Reserve kost 70 euro per persoon per nacht, waarbij u 
ontbijt inbegrepen heeft. U betaalt hier meer voor de luxe, 
de kwaliteit van alle meubilair, en voor de extra maaltijd. Als 
u een zelfstandige game drive in Mkhuze Game Reserve 
doet betaalt u 4 euro per persoon entreegelden. Mocht u een 
gegidste safari willen boeken dan kost u dat 45 euro.

Ghost Mountain Inn, Mkuze (stad)

Deze safaritent in Tembe Elephant Park biedt mogelijk 
het meeste waar voor uw geld van alle accommodaties in 
Zuid-Afrika. Voor slechts 105 euro per persoon per nacht plus 
4 euro entreegelden krijgt u niet alleen de mooie tent, maar 
tevens alle maaltijden en twee gegidste game drives in open 
safari-jeeps door het park, waar u alle leden van de Big-5 kunt 
spotten!

Een guesthouse niet ver gelegen van Bayflowers, maar dan 
met een 5-sterren gradatie. U krijgt hier mooiere, grotere en 
luxere kamers, maar ook hier is slechts ontbijt inbegrepen. 
Nu is Azamare waarschijnlijk wel het allermooiste 
guesthouse dat wij aanbieden in Kaapstad, u betaalt 
er maar liefst 130 euro per persoon per nacht voor. Het 
dubbele dus ten opzichte van Bayflowers, terwijl u in beide 
gevallen slechts een ‘bed en ontbijt’ krijgt.

Deze accommodatie biedt zeer comfortabele studiokamers 
in hartje Kaapstad. Het kost 75 euro per persoon per 
nacht, waarbij u ontbijt inbegrepen heeft. Ook al is het niet 
erg speciaal, het biedt wel veel waar voor uw geld, want u 
verblijft in mooie, comfortabele en moderne kamers, op een 
uitstekende locatie!

Tembe Safari Lodge, Tembe Elephant Park

Azamare Guest House, Kaapstad

Bayflowers Guest House, Kaapstad

info@safarisopmaat.nl  |  Minder rijden, Meer beleven! 49



Mavela Game Lodge (4 sterren) of Leopard Mountain 
Game Lodge (5 sterren) in de relatief onbekende Elephant 
Coast in KwaZulu-Natal bieden een vergelijkbare safari-
ervaring voor slechts 250 en 315 euro per persoon per 
nacht respectievelijk, en waarbij ook alle maaltijden en de 2 
safari’s per dag inbegrepen zijn. 

Hlosi Lodge - Amakhala Game Reserve

Mavela Game Lodge,Manyoni Private Game Reserve

Ezulwini River Lodge - Greater Kruger Area

Leopard Mountain, Manyoni Private Game Reserve

Accommodatie aan de Tuinroute of de Kruger 
regio is doorgaans erg goed, maar u betaalt er 
naar verhouding relatief veel voor.

Neem bijvoorbeeld Hlosi Lodge in Amakhala Private Game 
Reserve in de Oost-Kaap, of Ezulwini River Lodge nabij 
Kruger. U krijgt hier 2 safari’s per dag en alle maaltijden 
inbegrepen in de prijs, en betaalt respectievelijk 460 euro 
(Hlosi) en 475 (Ezulwini) euro per persoon per nacht. Beide 
lodges zijn vier sterren lodges.
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Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen op 
de regel. En daarin zit nu juist de crux. 
Want weet u wat de uitzonderingen 
zijn? Welke dure lodges bieden meer 
waar voor hun geld dan anderen? 
En wanneer loont het zich om 
meer te betalen voor een 4-sterren 
safarilodge waarbij maaltijden en 

safari’s inbegrepen zijn, ten opzichte 
van een zelfvoorzienend verblijf in een 
3-sterren accommodatie waar u dan 
wel zelf safari’s moet bijboeken en in 
een restaurant moet eten? Als echte 
Nederlanders vinden wij van Safari’s 
Op Maat ‘waar voor uw geld’ net zo 
belangrijk als u, en daarom hebben 

wij ons daar juist in gespecialiseerd. 
Neem dus gerust contact met ons 
op om een offerte te ontvangen voor 
een mooie, betaalbare reis, welke 
binnen uw budget past, en waar we 
maximaal ‘waar voor uw geld’ uit de 
bestemmingen halen. Safari’s Op 
Maat, tot uw dienst.

Soort accommodatie In een onbekend gebied In een bekend gebied

3 sterren chalet/tent 
op basis van zelfvoorziening € 30 - €  40 € 50 - €  60

4 sterren guesthouse 
op basis van logies en ontbijt € 65 - €  75 € 80 - €  120

4 sterren safarilodge 
met alle maaltijden 
en 2 safari’s inbegrepen

€ 200 - €  300 € 400 - €  600

5 sterren safarilodge 
met alle maaltijden 
en 2 safari’s inbegrepen

€ 550 - €  800 € 1000 - €  2000

Kortom, samengevat, als u gaat plannen houdt dan rekening met de volgende richtlijnen:

Thanda Safari Lodge, Thanda Safari Private Game Reserve Ecca Lodge, Kwandwe Private Game Reserve

Aan het andere einde van het spectrum vindt u de 
superdeluxe lodges met alles erop en eraan. Toch is ook hier 
veel waar voor uw geld te vinden.

De 5-sterren Thanda Safari Lodge biedt bijvoorbeeld een 
volledig inclusieve overnachting aan in deze grandioze 
suite, inclusief privé infinity-pool, buitenligbed, binnen- 
en buitenbadkamer, slaap en woonkamer, voor 550 euro 
per persoon per nacht. 

Nu ligt Thanda in de onbekende Elephant Coast. Voor een 
lodge van vergelijkbaar kaliber in luxe in het beroemde Sabi 
Sands, bijvoorbeeld Lion Sands Ivory Lodge, betaalt u 1900 

euro per persoon per nacht. En nee, dit is geen typfout. We 
hebben het inderdaad over negentienhonderd euro. Per 
persoon. Per nacht… Toegegeven, de safari-ervaring wordt 
niet beter dan hier, maar het is toch wel heel veel geld!

Een andere lodge welke veel geld kost, maar welke wij toch 
het geld waard vinden is bijvoorbeeld Ecca Lodge in Kwandwe 
Private Game Reserve. Dit is waarschijnlijk de beste en 
mooiste safaribestemming van de hele Oost-Kaap. Deze 
kost zo’n 660 euro per persoon per nacht. Een hoop geld, 
maar een betere safari-ervaring dan deze gaat u niet hebben 
in een straal van ruim 700 km.
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Over de eerste vraag kunnen we kort 
zijn: Mocht u dit jaar al kunnen reizen 
dan is het bijna altijd verstandig om 
niet nog een jaar te wachten. De reden 
hiervoor is simpel: Prijzen stijgen 
zo’n 10% per jaar, omdat Afrika een 
relatief hoge inflatie heeft. Eenzelfde 
reis is dus volgend jaar waarschijnlijk 
zo’n 10% duurder. En dat terwijl uw 
spaargeld nauwelijks of geen rente heeft 
opgeleverd. Natuurlijk heeft u een jaar 
langer kunnen sparen, maar u zal voor 
dezelfde reis toch duurder uit zijn. 

Een paar uitzonderingen: 
• Als u dit jaar wat laat bent 

met boeken, en u binnen een 
paar maanden al wilt reizen, 
dan is de kans groot dat 
voorkeursaccommodatie al vol zit. 
Het is misschien beter om de reis 
dan uit te stellen naar later dit jaar, 
of zelfs volgend jaar.

• U wilt naar een heel populair 
land reizen welke relatief weinig 
accommodatie heeft. Een klassiek 
voorbeeld is Namibië. Daar moet 
u nu al bijna een jaar van tevoren 
boeken om er überhaupt naar toe te 
kunnen gaan.

De kwestie van in welke periode van 
een jaar u zou moeten reizen ligt iets 
ingewikkelder. Een week te vroeg of te 
laat kan betekenen dat u bijvoorbeeld de 
grote gnoe migratie mist. Ook het weer, 
en de wildbezichtiging kunnen compleet 
anders zijn in bepaalde seizoenen. 
Gelukkig kennen wij Afrika zo goed, dat 
we niet alleen advies kunnen geven 
over de beste reistijd per land, maar 
zelfs per regio! Op de volgende pagina’s 
vindt u ons gedetailleerde advies. 

U zult zien dat het nog een ingewikkelde 
zaak is om rekening te houden met 
alle verschillende factoren wanneer 
u een reis gaat plannen. En indien 
u verschillende landen of regio’s wilt 
combineren wordt dit nog ingewikkelder!

Wanneer kunt u het 
beste op reis gaan?
Dit is een heel belangrijke vraag! En op twee manieren te interpreteren: 

Gaan we dit jaar of volgend jaar op reis? En in welke periode van het 
jaar kunnen we het beste op reis gaan voor de mooiste reiservaring? 

Als we u een tip mogen 
geven: Neem gewoon 
contact met ons op 
zodat wij een reis voor 
u kunnen samenstellen 
die rekening houdt met 
uw wensen, budget en 
het seizoen waarin 
u wilt reizen!
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Wat is de beste 
reistijd om naar 
Zuid-Afrika te 
komen?

Het antwoord is complex en hangt 
van een aantal factoren af, zoals uw 
voorkeuren wat betreft accommodaties/

activiteiten/klimaat en de regio’s die u hoopt 
te bezoeken. Er zijn een aantal ‘algemene 
richtlijnen’ die voor heel Zuid-Afrika gelden...

Zomer in Nederland = winter in Zuid-Afrika

In de Nederlandse zomervakantie is het in Zuid-Afrika hartje 
winter. Dit betekent dat het overal de ‘koudste’ tijd van het 
jaar is. Hoe koud, dat hangt af van de regio. Aan de Elephant 
Coast en in het noorden van Zuid-Afrika is het dan overdag 
nog steeds heerlijk weer, echter in de Kaap is het vaak wat 
minder met koud nat en weer.

Verwacht Nederlandse reizigers 
in juli/augustus

In de Nederlandse zomervakantie is het over het algemeen 
iets drukker in Zuid-Afrika, omdat het een populaire 
bestemming is voor Nederlanders. U komt op veel plaatsen 
dus mogelijk ook andere Nederlanders tegen, wat niet 
iedereen even prettig vindt. Safari's Op Maat kan hier rekening 
mee houden met het plannen van uw reis door u op plaatsen 
onder te brengen welke minder bekend maar net zo mooi zijn. 

Vermijd reizen rond kerstmis 

De Kerstvakantie is de minst geschikte 
periode om naar Zuid-Afrika te reizen. 
Tijdens deze periode hebben de 
Zuid-Afrikanen zomervakantie, en dan 
reizen ze massaal naar de kust en de 
beroemdere natuurparken. Populaire 
badplaatsen zoals St. Lucia, Sodwana 
Bay en Ponta D'Ouro zien hun populatie 
vertienvoudigen in die periode, en de 
stranden liggen vol.

Het strand van Durban op Nieuwjaarsdag Het strand van Ponta in de Kerstvakantie

De beroemde 
natuurparken 
kunnen vooral in 
de Kerstvakantie 
erg druk zijn

Luxere bestem-
mingen kunnen 
zelfs in een drukke 
periode zoals 
rondom de Kerst 
een fijne, rustige 
en exclusievere 
ervaring garan-
deren

In beroemde parken als Kruger, 
Pilanesberg en Hluhluwe-iMfolozi 
rijden in die periode ook veel meer 
auto’s rond dan normaal, al dan 
niet met beschonken bestuurders. 
Dit komt uw safaribeleving niet echt 
ten goede. Het is natuurlijk mogelijk 
om juist deze plaatsen te vermijden 
door in de wat exclusievere lodges te 
verblijven. Zo kennen wij van Safari’s 
Op Maat bijvoorbeeld een aantal zeer 
geschikte strand-bestemmingen om te 
verblijven tijdens de Kerst. De meeste 
4-5 sterren safari-lodges in de parken 
bieden ook in die kerstperiode een 
uitstekende ervaring. Maar met deze 
exclusiviteit stijgt dan natuurlijk wel het 
prijskaartje van uw reis. Kortom, u zult 
doorgaans meer geld kwijt zijn wanneer 
u in de Kerstvakantie reist, of u betaalt 
hetzelfde, maar zult door de drukte een 
heel andere beleving hebben.
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De Elephant Coast is het hele jaar 
door een geweldige bestemming om te 
bezoeken! Het is de enige regio die het 
hele jaar door een lekker subtropisch 
klimaat heeft, hoewel het in de Zuid-
Afrikaanse zomer wel erg warm kan 
worden. Maar dit laatste geldt ook voor 
de andere regio’s. 

Onze aanbeveling: De Elephant Coast 
heeft geen specifiek seizoen dat beter 
is dan een ander, we kunnen een reis 
door de Elephant Coast het hele jaar 
aanraden. De beste maanden, in onze 
beleving, zijn mei, juni en september. 

We bespreken de verschillende regio’s van Zuid-Afrika hieronder 
voor u, en hopen u een zo duidelijk mogelijk overzicht te geven.

jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Temperatuur Heet Heet Heet Warm Warm Lekker Lekker Lekker Warm Warm Heet Heet

Oceaantemperatuur 26℃ 26℃ 25℃ 24℃ 23℃ 22℃ 21℃ 21℃ 22℃ 23℃ 24℃ 25℃

Regenval

Drukte

Landschap Groen Groen Groen Groen Groen Dor Dor Dor Dor Dor Groen Groen

Wildbezichtiging

Walvisseizoen

Schildpadseizoen

Malaria

De beste tijd om naar de 
Elephant Coast te komen
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In de laaglanden rond Kaapstad heerst 
een Mediterraan klimaat met hete 
zomers en regenachtige winters. In 
principe is de Kaap en Tuinroute regio 
het beste te bezoeken van oktober tot 
en met april. Houdt u van wandelen 
of andere buitensport-activiteiten, dan 
is de winter duidelijk minder geschikt 
vanwege het natte en winderige weer. 
Ook is de kans dan aanzienlijk groter 
dat Robben-eiland en de Tafelberg 
niet te bezoeken zijn door slechte 
weersomstandigheden.

De beste tijd om naar 
de Kaap en Tuinroute 
te komen

Gedurende de Zuid-Afrikaanse zomer 
(december-april) is het heerlijk in deze 
regio, met warme temperaturen en 
prachtig weer. Deze regio is gedurende 
de tweede helft van december tot in 
januari wel veel duurder, dit vanwege 
schrikbarende hoogseizoenprijzen 
rondom de jaarwisseling!

Onze aanbeveling: De temperaturen 
in Kaapstad kunnen tussen juli en 
september erg tegenvallen, wanneer het 
ook nog eens heel druilerig weer is. We 
raden aan om uw reis naar Kaapstad te 
boeken in de maanden december - april.

jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Temperatuur Heet Heet Heet Warm Warm Lekker Lekker Lekker Lekker Warm Warm Warm

Oceaantemperatuur 19℃ 18℃ 18℃ 17℃ 17℃ 16℃ 15℃ 15℃ 15℃ 16℃ 17℃ 18℃

Regenval

Drukte

Landschap Dor Dor Dor Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Dor

Wildbezichtiging

Walvisseizoen

Malaria

info@safarisopmaat.nl  |  Minder rijden, Meer beleven! 55



De beste tijd om 
naar het noordelijke 
deel van Zuid-Afrika 
(Kruger, Pilanesberg, 
Welgevonden) te komen

Het noorden van Zuid-Afrika en dan 
met name het Kruger National Park 
heeft goede en minder goede periodes 
om hier op vakantie te gaan. De beste 
tijd voor wilde dieren spotten is van 
mei tot september. Dit omdat dan de 
winter begint en er weinig regenval is. 
Hierdoor is de bebossing minder dicht 
en verzamelen dieren zich massaal bij 
de drinkplaatsen.

Tijdens april, mei, september en 
oktober is het ‘s avonds niet te koud en 
overdags niet te warm. 

Belangrijk is te beseffen dat het in de 
winter (mei-oktober) in het hele deel 
van noordelijk Zuid-Afrika ‘s nachts, ‘s 
ochtends vroeg en ‘s avonds bitterkoud 
kan zijn, en soms kan het zelfs vriezen! 
Overdag is het dan echter vaak weer 
aangenaam warm.

Het regenseizoen loopt van november 
tot mei en er kunnen met enige 
regelmaat korte krachtige buien vallen.

jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Temperatuur Heet Heet Heet Warm Warm Lekker Lekker Lekker Warm Warm Heet Heet

Nachttemperatuur Warm Warm Warm Lekker Lekker Koud Koud Koud Lekker Lekker Warm Warm

Regenval

Drukte

Landschap Groen Groen Groen Groen Groen Dor Dor Dor Dor Dor Groen Groen

Wildbezichtiging

Malaria

Onze aanbeveling: Wat ons betreft kunt 
u het hele jaar naar deze regio reizen. 
De meeste dieren ziet u tussen april 
en november, bovendien is dan ook de 
temperatuur het aangenaamst, hoewel 
het ‘s nachts erg koud kan zijn.
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De beste tijd om naar de 
Noord-Kaap (Kalahari, 
Namaqualand) te komen

De Noord-Kaap is een prachtig gebied 
om te bezoeken. U kunt hier het gehele 
jaar terecht, er zijn natuurlijk wel 
verschillen tussen de seizoenen.

In de Zuid-Afrikaanse zomer (november 
tot april) kan het ontzettend heet worden 
in dit gebied. Het kan zelfs oplopen tot 
veertig graden. Echter, wildbezichtiging 
is fantastisch omdat veel antilopen 
jongen krijgen, wat veel roofdieren 
aantrekt, waaronder ongelooflijk veel 
roofvogels. Om deze reden wordt de 
Kerstperiode, ondanks de hitte en 
regenbuien af en toe, juist als één 

van de beste periodes beschouwd 
om de Noord-Kaap te bezoeken. 
Beschikbaarheid is in deze periode 
echter wel een uitdaging.

In de Zuid-Afrikaanse winter (mei tot 
oktober) is de wildbezichtiging ook 
ronduit uitstekend, omdat de dieren dan 
naar de waterbronnen trekken. De regio 
is ontzettend mooi door het bloeien 
van de bloemen van Namaqualand, 
u begeeft zich dan in een landschap 
overspoeld met prachtige bloemen.

Onze aanbeveling: We raden aan om 
uw reis naar de Noord-Kaap te boeken 
in de maanden april en november. Vindt 
u warme temperaturen echter niet erg, 
dan zijn ook de andere maanden van 
het jaar geschikt. 

jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Temperatuur Heet Heet Heet Warm Warm Lekker Lekker Lekker Warm Warm Heet Heet

Nachttemperatuur Lekker Lekker Lekker Lekker Koud Koud Koud Koud Koud Koud Lekker Lekker

Regenval

Drukte

Landschap Dor Dor Dor Dor Dor Dor Dor Groen Groen Groen Dor Dor

Wildbezichtiging

Bloemen

Malaria
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Wat is de beste 
reistijd om naar 
Namibië te 
komen?

Namibië heeft het hele jaar door een 
heerlijk klimaat. Als wildbezichtiging 
de belangrijkste reden is voor uw 
bezoek, dan kunt u over het algemeen 
beter in het droge seizoen (van mei tot 
oktober) reizen. In mei is het landschap 
nog steeds groen van de zomerregen 
en naarmate het land droger wordt, 
komen dieren dichter bij waterbronnen. 
Van juni tot augustus wordt het zelfs 
nog droger, wat zorgt voor nog betere 
wildbezichtiging, maar deze maanden 
zijn ook koeler, vooral ‘s nachts. 
Augustus en september zijn de beste 
maanden om dieren te bekijken, maar 
het droge land kan de atmosfeer erg 
stoffig maken. 

Namibische schoolvakanties vallen in 
mei, augustus en december. Zorg ervoor 
dat u uw reis ver van tevoren plant, 
want het kan dan erg lastig zijn om 
accommodatie te vinden.  

Bent u een vogelspotter? Dan is 
het natte seizoen (oktober tot april) 
misschien een betere tijd om te gaan. 
Laat u niet afschrikken door de regen, 
het regent meestal vrij hard voor een 
korte periode, vaak in de middag en het 
klaart weer op voor zonsondergang. 
Met de regen komt weelderige groene 
groei, en veel dieren krijgen hun jongen 
ook in die periode. De temperatuur 

stijgt van oktober tot februari en het kan 
bijna onaangenaam heet worden, maar 
de kustgebieden zijn gedurende deze 
maanden erg aangenaam.

Onze aanbeveling: De beste maanden 
om uw reis naar Namibië te bezoeken 
is in de maanden april, mei, september 
en oktober. Echter de andere maanden 
zijn ook geschikt. November tot maart 
is erg warm, maar wel juist weer flink 
goedkoper.

jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Temperatuur Heet Heet Heet Warm Warm Lekker Lekker Warm Warm Heet Heet Heet

Nachttemperatuur Warm Warm Warm Lekker Lekker Koud Koud Koud Lekker Lekker Warm Warm

Regenval

Drukte

Landschap Groen Groen Groen Groen Dor Dor Dor Dor Dor Dor Groen Groen

Wildbezichtiging

Malaria
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Het antwoord hangt grotendeels af van 
waar u in Botswana heen wilt en wat u 
interesses zijn. Bekijk de onderstaande 
overzichtstabel en de uitsplitsing van het 
seizoen en de populaire bestemmingen.

In het regenseizoen worden veel jonge 
dieren geboren, wat ook vele roofdieren 
aantrekt. Het bekijken van dieren kan 
lastiger zijn i.v.m. dichte begroeiing. 
Regenbuien zijn vaak zwaar maar duren 
zeer kort. De Makgadikgadi Zoutvlaktes 
transformeren in enorme ondiepe 
meren die duizenden flamingo’s en 

Wat is de beste 
reistijd om naar 
Botswana te 
komen?

pelikanen aantrekken. De Okavango 
Delta kan in het regenseizoen zowel 
op het land als per kano verkend 
worden. In het droge seizoen is het 
beduidend eenvoudiger wilde dieren 
te spotten, vooral rond de permanente 
waterbronnen. Verschillende activiteiten 
bij de Makgadikgadi Zoutvlaktes, zoals 
quad rijden en meerkatten bezoeken, 
zijn meestal beperkt tot het droge 
seizoen. De Okavango Delta huisvest 
enorme kuddes olifanten tijdens het 
droge seizoen, een unieke ervaring.

Onze aanbeveling: We raden aan om 
uw reis naar Botswana te boeken in de 
maanden april - september, in het droge 
seizoen. Oktober en november zijn erg 
heet, en in januari en februari is er juist 
weer extreem veel regen.

jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Temperatuur Heet Heet Warm Warm Warm Lekker Lekker Lekker Warm Heet Heet Heet

Nachttemperatuur Heet Heet Warm Warm Lekker Lekker Lekker Lekker Warm Heet Heet Heet

Regenval

Drukte

Landschap Groen Groen Groen Groen Dor Dor Dor Dor Dor Dor Groen Groen

Wildbezichtiging

Vogels spotten

Delta water niveau

Malaria
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Wat is de beste 
reistijd om 
naar Kenia te 
komen?

In het regenseizoen ondergaan de 
savannes een ware transformatie. 
Hoewel er veel jonge dieren geboren 
worden zijn ze mogelijk lastig te spotten 
door de begroeiing. Buien zijn vaak van 
korte duur, maar er komt wel veel water 
naar beneden. In het droge seizoen is 
het beduidend eenvoudiger wilde dieren 
te spotten, vooral rond de permanente 
waterbronnen. Wel koelt het in dit 
seizoen behoorlijk af. Het droge seizoen 
is meer geschikt voor verschillende 
activiteiten zoals bergbeklimmen, 
wandelsafari’s, een bezoek aan een 
Maasai dorp of het Aberdare gebergte, 
of een luchtballonvaart.

Onze aanbeveling: De enige maanden 
welke we afraden naar Kenia te reizen 
zijn maart t/m mei, wanneer de regens 
onophoudelijk zijn. Juni t/m oktober 
is droog en dan vindt de migratie ook 
plaats maar dan is het ook het drukst 
en duurst. Van november t/m mei is het 
goedkoper en het landschap groener 
en u ziet nog steeds heel veel dieren. 
Regenbuien zijn doorgaans kort maar 
krachtig in de namiddag. 

jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Temperatuur Heet Heet Heet Warm Warm Lekker Lekker Lekker Warm Warm Warm Warm

Oceaantemperatuur 27℃ 28℃ 28℃ 28℃ 27℃ 26℃ 25℃ 24℃ 24℃ 26℃ 27℃ 27℃

Regenval

Drukte

Landschap Dor Dor Groen Groen Groen Groen Dor Dor Dor Dor Groen Groen

Wildbezichtiging

Grote gnoe migratie

Duiken

Flamingo’s

Malaria
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Wat is de beste 
reistijd om naar 
Tanzania te 
komen?

In het regenseizoen veranderen de 
savannes in een groene oase. Hoewel 
er veel jonge dieren geboren worden 
zijn ze mogelijk lastig te spotten door de 
begroeiing. Buien zijn vaak van korte 
duur, maar er komt wel veel water naar 
beneden. In het droge seizoen is het 
beduidend eenvoudiger wilde dieren 
te spotten, vooral rond de permanente 
waterbronnen. Wel koelt het in dit 
seizoen behoorlijk af. Het droge 
seizoen is ideaal voor activiteiten zoals 
bergbeklimmen, wandelsafari’s, een 
luchtballonvaart, een bezoek aan een 
Maasai dorp en een chimpansee safari.

Onze aanbeveling: We raden aan 
om uw reis naar Tanzania te boeken 
in de maanden mei - oktober. In 
januari-februari kunt u in de Serengeti 
het kalfseizoen van de grote migratie 
meemaken. Zanzibar is het beste te 
bezoeken in de maanden september - 
april. Vermijd maart en april vanwege de 
vele en aanhoudende regenval.

jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Temperatuur Heet Heet Heet Warm Warm Warm Warm Warm Warm Heet Heet Heet

Oceaantemperatuur 28℃ 28℃ 29℃ 29℃ 28℃ 27℃ 26℃ 25℃ 26℃ 27℃ 28℃ 28℃

Regenval

Drukte

Landschap Dor Dor Groen Groen Groen Groen Dor Dor Dor Dor Groen Groen

Wildbezichtiging

Grote gnoe migratie

Duiken

Vogels spotten

Malaria
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Mauritius is het hele jaar door een 
geweldige bestemming om te bezoeken. 
De temperatuur van de zee daalt 
iets tussen juli en oktober, maar blijft 
aangenaam. Wel is er kans op cyclonen 
tussen november en april, wanneer de 
kans op regen ook groter is.

Wat is de beste 
reistijd om naar 
Mauritius te 
komen?

jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Temperatuur Heet Heet Heet Warm Warm Warm Lekker Lekker Lekker Warm Warm Warm

Oceaantemperatuur 27℃ 28℃ 28℃ 27℃ 26℃ 25℃ 24℃ 23℃ 24℃ 24℃ 25℃ 27℃

Regenval

Drukte

Cycloonseizoen

Duiken

Walwisseizoen

Malaria

Onze aanbeveling: We raden aan 
om uw reis naar Mauritius te boeken 
in de maanden mei tot en met begin 
december.
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Reizen met Safari’s Op Maat is...

… Genoeg tijd hebben tijdens je reis om 
ook echt te kunnen ontspannen!



Naar welke land 
gaat de reis?
Er zijn veel landen met meerdere geweldige safaribestemmingen, en 

ieder land heeft zijn eigen charme en kenmerken. Welk land is voor u 
het meest geschikt en sluit het beste aan bij uw wensen? Safari’s Op 

Maat legt dit graag aan uit!
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Deel 3: Als de praktische vragen uit 
de weg zijn begint de pret pas echt! 
Waar wilt u naartoe?



Zuid-Afrika
Zuid-Afrika wordt terecht “De wereld in 
één land genoemd”, en is dan ook het 
meest diverse land om te bezoeken. 
Behalve prachtige safariparken 
biedt het ook machtige bergketens, 
mooie stranden, vele verschillende 
ecosystemen en culturele ervaringen. 
Het is het meest ontwikkelde safariland 
met een goede infrastructuur en is 
daardoor de ideale bestemming voor 
mensen die voor de eerste keer op 
safari willen gaan en voor gezinnen met 
jonge kinderen. 

Zuid-Afrika is uitermate geschikt 
om zelfstandig te verkennen. De 
accommodaties zijn heel redelijk 
geprijsd en u kunt zelf met een huurauto 
reizen, wat de reis heel betaalbaar 
houdt. Bovendien is de wisselkoers 
gunstig, hierdoor is Zuid-Afrika absoluut 
de goedkoopste safaribestemming 
maakt.

Ook voor mensen met een bovenmodaal 
budget is Zuid-Afrika zeer aantrekkelijk: 
haar luxe lodges bieden ongeëvenaard 
waar voor uw geld vergeleken met even 
dure lodges in bijvoorbeeld Botswana of 
Oost-Afrika.

Pluspunten

• Het meest divers in landschap en 
ecosystemen.

• Het meest divers in activiteiten.
• Het meest divers in type en klasse 

accommodatie.
• Het meest betaalbaar.
• Biedt het meeste waar voor uw 

geld. 
• Het minste rijden omdat de be-

stemmingen niet zo ver van elkaar 
liggen. 

• Het meest ontwikkeld, daardoor het 
makkelijkst en veiligst te bereizen.

• Uitermate geschikt om zelfstandig 
in een huurauto te ontdekken.

• Uitermate geschikt voor mensen die 
voor het eerst op safari gaan.

• Uitermate geschikt voor gezinnen.
• Nauwelijks ‘enge’ ziektes zoals 

malaria.
• Optie om safari te combineren met 

sub-tropische stranden.

Nadelen

• Minder exclusief dan bijvoorbeeld 
Botswana of Oost-Afrika.

• Sommige populaire bestemmingen 
kunnen drukker zijn (vooral tijdens 
Afrikaanse schoolvakanties) dan 
bij andere safari landen, maar dit 
zullen we altijd met u bespreken.

• Meer infrastructuur en in sommige 
parken vindt u ook enkele asfaltwe-
gen.

• Parken zijn omheind (maar omdat 
de parken over het algemeen groot 
zijn, zult u het hek vaak alleen bij de 
toegangspoort zien).
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Namibië

Namibië is, na Zuid-Afrika, het meest 
betaalbare land om op safarivakantie 
te gaan. Hoewel iets duurder, biedt het 
uitstekende kwaliteit accommodatie en 
waar voor uw geld. 

Met haar zeer lage bevolkingsdichtheid 
is Namibië vooral beroemd door haar 
fantastische uitgestrekte landschappen, 
variërend van droge savanne tot 
uitgestrekte woestijngebieden. Het heeft 
in verhouding tot andere landen echter 
veruit het minste aantal safariparken 
waar de ‘Big-5’ gezien kan worden. Dit 
maakt Namibië iets minder geschikt voor 
de wildliefhebber die de volledige Big-5 
wilt zien. 

Omdat het klimaat zo droog land is 
en anders in vergelijking met andere 
safari landen biedt het wel een unieke 
safari-ervaring, zelfs voor degenen die 
al uitgebreid op safari zijn geweest in 
andere landen. 

Met nauwelijks ‘enge’ ziektes en goede 
wegen is ook Namibië goed zelfstandig 
in een huurauto te verkennen, maar de 
afstanden zijn wel veel groter dan in 
Zuid-Afrika. 

Pluspunten

• Een ‘ander’ safariland, omdat het zo 
woestijnachtig is. 

• Prachtig land om doorheen 
te rijden, de vergezichten zijn 
eindeloos! 

• Leuke variatie tussen safariparken 
en woestijnbestemmingen.

• Goed betaalbaar, en uitstekende 
accommodatie.

• Zeer geschikt om zelfstandig in een 
huurauto te verkennen.

Nadelen

• Afstanden tussen bestemmingen 
zijn groot, dus u zal regelmatig 
langere ritten in de auto moeten 
maken. 

• Populaire bestemmingen zoals 
Sossus Vlei en Etosha kunnen heel 
toeristisch en druk zijn.

• Beschikbaarheid is een groot 
probleem, Namibië heeft 
momenteel niet genoeg 
accommodatie voor het aantal 
toeristen. U dient uw reis bijna een 
jaar van tevoren te boeken. 

• Het minst geschikte land voor 
degenen die vooral dieren willen 
zien.
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Botswana
Botswana is terecht wereldberoemd 
vanwege haar fantastische 
Okavango Delta, en biedt bovendien 
ongeëvenaarde safari ervaringen. Het 
wordt echter ook het ‘Zwitserland’ van 
zuidelijk Afrika genoemd omdat het zo 
duur is. Botswana biedt verscheidene 
opties voor budget reizigers die willen 
kamperen en met 1- of 2-sterren 
accommodatie genoegen nemen. 
Middenklasse accommodatie is echter 
erg schaars. Het gros van de toeristen 
in Botswana verblijft in luxe of zeer luxe 
lodges, van alle gemakken voorzien. 
Deze lodges zijn vaak ook alleen 
bereikbaar met een vliegtuigje. Dat 
komt uiteraard met een fors prijskaartje. 
Hoewel het de duurste bestemming 
is, voor safari’s door ongerepte 
landschappen is Botswana de beste 
bestemming!

Pluspunten

• Minder druk en toeristisch dan Zuid-
Afrika en Namibië. 

• De meest indrukwekkende 
safari ervaring, ongerepter en 
spectaculairder dan Botswana 
wordt het niet.

Nadelen

• Bijna alleen toegankelijk voor 
mensen met een bovenmodaal 
budget die willen verblijven in zeer 
luxueuze lodges.

• Nagenoeg geen middenklasse 
accommodatie, waardoor reizigers 
met een budget slechts keuze 
hebben uit kamperen of basic 
accommodatie.

• U betaalt voor de ligging, niet voor 
het comfortlevel van de lodge. 
Hoewel de omgeving en safari’s 
ongeëvenaard zijn, bieden de 
lodges beduidend minder waar 
voor uw geld. Een lodge die 400 
euro per persoon per nacht kost 
in Botswana is beduidend minder 
luxueus dan een lodge in dezelfde 
prijsklasse in Zuid-Afrika.
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Oost Afrika (Tanzania en Kenia)

Een reis door Oost-Afrika biedt u de 
kans geweldige safari’s te combineren 
met tropische stranden. De meeste 
documentaires over Afrikaanse dieren 
zijn in Oost-Afrika gefilmd, en dat is 
niet zonder reden. De savanne in 
Oost-Afrika heeft beduidend minder 
begroeiing dan de gemiddelde savanne 
in zuidelijk Afrika. Dit maakt het 
makkelijker de dieren te vinden en zijn 
ze vaak beter in beeld.

Pluspunten

• Geweldige wildbezichtiging in de 
ongerepte parken. 

• Combinaties mogelijk tussen safari 
en strandbestemmingen.

Nadelen

• Het landschap tussen de parken in 
is helaas zichtbaar gedegradeerd 
door niet duurzaam landgebruik, 
waardoor het reizen tussen de 
parken in minder mooi is dan 
bijvoorbeeld in Zuid-Afrika.

• In de beroemde parken is het niet 
ongebruikelijk dat er meer dan 10 
auto’s rondom een leeuw staan.

• Duur, en bijna alleen toegankelijk 
voor mensen met een bovenmodaal 
budget. Als richtlijn, voor een week 
of 10 dagen in Oost-Afrika betaalt 
u hetzelfde als voor drie weken in 
Zuid -Afrika.

• De afstanden tussen bestemmingen 
in zijn enorm, de regio is niet 
geschikt voor zelfstandige safari’s. 

• De ligging rondom de evenaar zorgt 
voor veel tropische ziekten zoals 
malaria en knokkelkoorts.
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eSwatini

Mauritius

eSwatini, voormalig Swaziland, is een 
prachtig land, maar slechts voor een 
verblijf van een week, in combinatie 
met een verblijf in Zuid-Afrika. De reden 
hiervoor is dat Swaziland erg klein is, en 
het toerisme niet voldoende ontwikkeld 
is om u een geweldige vakantie te 
bezorgen. De parken zijn leuk, maar 
veel kleiner en minder ongerept dan 
in Zuid-Afrika en bieden u daarom 
veel minder kans om een echte safari 
ervaring te hebben en de Big-5 goed te 
zien. Dat gezegd hebbende, Swaziland 
voegt wel echt wat toe aan een reis 
door Zuid-Afrika. Het heeft mooie 
landschappen en een erg leuke en 
toegankelijke cultuur.

Mauritius is natuurlijk geen 
safaribestemming, maar het is een 
geweldige bestemming om toe te 
voegen aan een reis aan welk safariland 
dan ook. De voornaamste reden 
hiervoor is dat Mauritius prachtige 
tropische stranden met een kalme zee 
biedt, dit in een ontwikkeld land zonder 
‘enge’ ziektes. Het laat Mozambique en 
Zuid-Afrika achter zich wanneer het op 
een strandvakantie aankomt. Bovendien 
zijn er enorm veel andere activiteiten 
te doen in Mauritius. Ook de natuur 
van dit vulkanische eiland stelt niet 
teleur, vol groene bergen, watervallen 
en bijzondere planten. Het is makkelijk 
bereikbaar vanaf Zuid-Afrika en kan dus 
zonder problemen toegevoegd worden 
aan uw reis.

Pluspunten

• Prachtige tropische stranden en 
een indrukwekkende natuur. 

• Uitermate geschikt om zelfstandig 
in een huurauto te ontdekken.

• Zeer geschikt voor kinderen door 
de kalme zee en afwezigheid van 
‘enge’ ziektes

Nadelen

• Niet geschikt voor reizigers die op 
safari willen.

• Klein land, niet voldoende 
afwisseling voor een lang verblijf.

Pluspunten

• Toegankelijke cultuur die ontdekt 
kan worden door middel van 
verschillende culturele activiteiten. 

• Veel parken zijn ook geschikt voor 
safari’s te voet of te mountainbike.

Nadelen

• Klein land, niet voldoende 
afwisseling voor een lang verblijf.

• Minder geschikt voor reizigers op 
zoek naar de Big-5, deze dieren zijn 
niet in alle parken te zien.
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Naar welke bestemmingen wilt u reizen?
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Naar welke bestemmingen wilt u reizen?

Na het uitkiezen van 
het land, moet 
u de volgende 

beslissing maken; welke 
regio te bezoeken. Om 
de individuele Afrikaanse 
landen te ontdekken 
heeft u meerdere weken 
nodig. Binnen één 
reis meerdere landen 
bezoeken raden we 
om deze reden af, 
tenzij u voor meerdere 
maanden op reis gaat, 
of bereid bent tussen 
bestemmingen te 
vliegen. Voor een echte 
ervaringsreis, welke ook 
nog relaxed genoeg is 
om u relatief ontspannen 
en uitgerust thuis te 
laten komen, moet u 
helaas keuzes maken. 
Gelukkig staat Safari’s 
Op Maat voor u klaar 
om u te helpen kiezen. 
Hier volgen onze beste 
suggesties.
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Een reis door 

de Elephant Coast

ZUID-AFRIKA
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Een reis door 

de Elephant Coast

Onze meest 
populaire regio, 
en niet voor 
niets! 

Het is niet alleen de 
meest betaalbare 
maar ook de 
meest gevarieerde 
regio waarbij 
safaribestemmingen 
afgewisseld 
kunnen worden met 
subtropische stranden 
of een ander soort 
bestemmingen, zoals 
de bergen of een leuk 
kustplaatsje! 

Praktisch malaria vrij, 
niet te toeristisch en 
daardoor betaalbaar, 
en vrijwel alle 
bestemmingen liggen 
op minder dan 2 uur 
rijden van elkaar 
vandaan... Ideaal 
voor gezinnen dus!
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Waarom u een 
reis door de 

Elephant Coast 
geweldig gaat 

vinden!

Zie meer dieren dan in 
het Kruger Nationaal 
Park!

Bezoek de beroemde 
kuMasinga schuilhut in 
Mkuze Game Reserve 
en zie de wilde dieren 
slechts 5 meter van u 
vandaan drinken!

Ga op wandelsafari met 
een gewapende ranger, 
of rijd paard tussen de 
wilde dieren.

Snorkel tussen hon-
derden tropische 
vissen in de Kosi Bay 
Lagune.

Bewonder de traditionele 
visvallen van de Thonga 
stam tijdens een mooie 
boottocht over de meren 
van Kosi Bay.

Zie ‘s werelds grootste 
olifanten en de andere 
leden van de Big-5 in 
Tembe Elephant Park.

Zie vele krokodillen, 
nijlpaarden en vogels 
tijdens een boottocht 
over het St. Lucia 
estuarium.

Ontdek het iSimangaliso 
Wetland Park, 
Zuid-Afrika’s meest 
gevarieerde park. 

Ga walvissen spotten 
of mee met een 
schildpaddentocht!

Wat u kunt verwachten
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Hadden we 
al verteld dat 
dit ook onze 
meest 
betaalbare 
reis is, met 
het minste 
rijden tussen 
bestem-
mingen? 
Dit in een 
malariavrij 
gebied? Het 
is werkelijk de 
ideale regio 
voor 
gezinnen!

Bezoek een 
rehabilitatiecentrum 
waarbij u (op ethisch 
verantwoorde wijze) een 
olifant kunt aanraken en 
met cheeta’s op de foto 
kunt.

Geniet van een 
onvervalste ervaring 
van het hedendaagse 
Zoeloeleven tijdens een 
leuke en authentieke 
culturele excursie.

Wat zij er van vond

“De reis van ons 
leven” 
Dawson Edmonds
USA

Deze reis was één van de meest bijzondere ervar-
ingen van mijn leven. Ik heb de wereld over gereisd 
met mijn man, maar we zijn nog nooit zo goed 
geholpen als bij Safari’s Op Maat. Tijdens onze reis 
bleven we ons verbazen over de details waarmee ze 
rekening gehouden hadden en we hebben onderweg 
dan ook vaak tegen anderen opgeschept over de 
geweldig organisatie waarmee we reisden. We heb-
ben 10 dagen bij de Elephant Coast doorgebracht en 
zijn daarna nog naar de Victoria Falls geweest. Een 
echte aanrader!
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Redenen om voor 
de Elephant Coast te kiezen

Wat u in uw 
achterhoofd moet 
houden

Onbekend maakt onbemind, dus de beste prijs-kwaliteit verhouding! 
Onze meest populaire reis
Geweldige strand en safari ervaring
Gezinsvriendelijk

Alle bestemmingen liggen dicht bij elkaar
Geen malaria!

Niet te toeristisch

!!!!

De minst ontwikkelde regio 
van Zuid-Afrika, waardoor het 
moeilijker is zelf te plannen zonder 
inhoudelijke kennis. Safari’s 
Op Maat kent de regio echter 
als geen ander, omdat ons 
hoofdkantoor hier gevestigd is, 
dus boek een reis naar deze regio 
gerust bij ons.

Wat meer tijd? 
Dan raden wij u aan om de Elephant Coast d.m.v. een wat langere autorit of een korte vlucht te combineren met:

Een paar dagen 
Drakensbergen

Een midweekje 
Kaapstad

Een weekje 
Mauritius

Een aantal dagen in 
eSwatini (Swaziland)

Enkele dagen 
Victoria Watervallen

Wilt u een 
voorbeeldreis zien?
Scan mij!

Vragen? 
WhatsApp ons op 
+27 (0)72 705 5124 

€ 5.950,00
€ 9.300,00
¤ 4.400,00
€ 6.790,00

€ 3.950,00
€ 6.250,00
€ 2.950,00
€ 4.580,00

Prijsindicatie
De onderstaande tabel geeft een prijsindicatie van wat u Safari’s Op Maat in totaal 
voor een mooie reis door deze regio zou betalen, gesplitst tussen verschillende opties. 
Indien u als gezin (2 volwassen en 2 kinderen onder de 12) of als stel zou boeken, 
of u 3 weken of 2 weken zou reizen, en of u voor een combinatie van 3- en 4-sterren 
accommodatie zou kiezen, of slechts in 4-sterren accommodatie zou willen verblijven. 
Prijzen zijn totaalprijzen, dus niet per persoon, en zijn exclusief vliegtickets. 
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Reizen met Safari’s Op Maat is...

… onvergetelijke herinneringen opdoen!



Een reis naar 

Kaapstad en omgeving

ZUID-AFRIKA
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Een reis naar 

Kaapstad en omgeving

Zuid-Afrika’s 
‘Moederstad’, en 
door velen de 
mooist gelegen 
stad ter wereld 
genoemd. 

Kaapstad heeft voor 
iedere bezoeker 
ontzettend veel te 
bieden. Het is divers, 
cultureel, stijlvol, 
en omringd door 
prachtige natuur. Elke 
reis wordt verrijkt door 
er 5 dagen Kaapstad 
en omgeving aan toe 
te voegen.
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Bezoek Hermanus, ‘s 
werelds beste plek om 
walvissen vanaf het land 
te zien. 

Waarom u 
een reis naar 

Kaapstad 
en omgeving 

geweldig gaat 
vinden!

Ervaar het beroemde 
Robben Eiland waar 
Nelson Mandela 18 jaar 
in de gevangenis zat.

Beklim (of neem de ka-
belbaan) de Tafelberg.

‘Shop till you drop’ in het 
V&A Waterfront.

Ga op sight-seeing tour 
door hartje Kaapstad met 
de Hop On- Hop off bus. 

Ontdek Kaap de Goede 
Hoop.

Bezoek de pinguïns bij 
‘Boulders Beach’ nabij 
Simon’s Town.

Proef de heerlijkste 
wijnen en spijzen in de 
wijnregio.

Doe een spannende 
‘shark cage dive’ en kom 
oog in oog te staan met 
de Witte Haai!

Wat u kunt verwachten

Wandel door de 
Kirstenbosch 
Botanische Tuinen of 
bezoek het Two Oceans 
zeeaquarium. 
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U ziet het, er is 
genoeg te doen 
in en rondom 
Kaapstad!

Verwonder u over de 
prachtige stemmen van 
een gospelkoor in een 
township.

Wat ze er van vonden

“Perfect geregelde 
vakantie!” 
Jolanda & Carlo - NL

We hebben een uitstekend georganiseerde reis gehad met Safari’s Op Maat. 

Alles was zo goed door ze geregeld. We hebben vanaf het moment dat 
we het vliegtuig in stapten heerlijk genoten en ontspannen. We hoefden 
helemaal nergens aan te denken en konden optimaal genieten van de mooie 
accommodaties en de activiteiten. Gaan we weer naar Afrika dan boeken we 
zeker weer met Safari’s Op maat! 

Bekijk meer recensies bij www.safaribookings.com/reviews/p150

Ga een potje golfen op 
één van de vele golf-
banen in de buurt.
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Redenen om voor 
Kaapstad en omgeving te kiezen

Wat u in uw 
achterhoofd moet 
houden

Veel diversiteit in omgeving, attracties en activiteiten
Perfect voor liefhebbers van cultuur en 
culinaire attracties

Alle attracties liggen dicht bij elkaar
Geen malaria!
Gezinsvriendelijk !!!!

Wat meer tijd? 
Dan raden wij u aan om Kaapstad en omgeving d.m.v. een wat langere autorit of een korte vlucht te combineren met:

Anderhalve week of twee 
weken reizen door de 

Tuinroute en Oost-Kaap

Een weekje safari & strand 
in de Elephant Coast

Een weekje Mauritius Enkele dagen Victoria 
Watervallen

Wilt u een voorbeeldreis zi
en?

Scan mij!

Vragen? 
WhatsApp ons op 
+27 (0)72 705 5124 

Kaapstad is toeristisch, en dus op 
bepaalde momenten van het jaar 
heel erg druk.

Het is een vrij dure regio.

In Kaapstad en omgeving is het 
vaak slecht weer tussen mei en 
september, en we raden u af om de 
regio in deze periode te bezoeken.

€    650,00
€    950,00
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€ 1.365,00
€ 1.150,00

Prijsindicatie
De onderstaande tabel geeft een prijsindicatie van wat u Safari’s Op Maat in totaal voor 
een mooie 5-daagse reis door deze regio zou betalen, gesplitst tussen verschillende 
opties. Indien u als gezin (2 volwassen en 2 kinderen onder de 12) of als stel zou 
boeken, en of u voor een combinatie van 3- en 4-sterren accommodatie zou kiezen, of 
slechts in 4-sterren accommodatie zou willen verblijven. Prijzen zijn totaalprijzen, dus 
niet per persoon, en zijn exclusief vliegtickets. 
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Reizen met Safari’s Op Maat is...

… een ervaringsreis maken!



Een reis naar 

de Tuinroute 
en de Oost-Kaap

ZUID-AFRIKA
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Een reis naar 

de Tuinroute 
en de Oost-Kaap

Voor wie van 
sightseeing en 
leuke activiteiten 
houdt is de 
tuinroute een 
geweldige optie, 
al helemaal in 
combinatie met 
safari’s in de 
aangrenzende 
Oost-Kaap 
provincie! 

Op korte afstand 
van elkaar kunt u 
wandelen tussen 
de natuur, heerlijk 
culinair dineren, 
druipsteengrotten 
zien, op safari gaan 
en nog veel meer!
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Waarom u een reis 
naar de Tuinroute 
en de Oost-Kaap 

geweldig gaat 
vinden!

Wandel tussen zebra’s 
en antilopen in De 
Hoop Nature Reserve.

Verwonder u over de 
prachtige formaties in de 
Cango Caves 
druipsteengrotten.

Geniet van een gewel-
dig verblijf bij Buffels-
drift Game Lodge en zie 
nijlpaarden en olifanten 
vanaf uw veranda.

Bezoek een struisvo-
gelboerderij bij 
Oudtshoorn.

Ga op game drive in het 
woestijnachtige ‘Klein 
Karoo’ ecosysteem en 
zie stokstaartjes!

Verken de prachtige 
Knysna Lagoon per boot, 
en geniet van de vele 
terrasjes en restaurantjes 
in Knysna.

Wandel door regen-
wouden en langs 
de mooie kust bij 
Tsitsikamma, en maak 
een bezoek aan de ‘Big-
Tree’.

Laat u knuffelen door 
olifanten bij een rehabil-
itatieprogramma (dit op 
ethisch verantwoorde 
wijze).

Snorkel tussen 
pelsrobben nabij 
Plettenberg Bay.

Wat u kunt verwachten
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Spoor de Big-5 op in de 
natuurparken van Addo 
en Amakhala. 

Verwonder u over de 
pracht van de bergritten 
zoals de Swartberg Pass 
en Outeniqua Pass. 

Wat zij er van vond

Probeer lokaal gebrou-
wen ‘craft-beer’ bij de 
gezellige terrasjes of 
kroegjes langs de 
tuinroute.

“Wanneer kunnen we 
weer gaan?!”  

Angelique - NL

Safari’s Op Maat biedt uitstekende communicatie, service en informatie. Het 
persoonlijke reisboek welke wij thuis voor vertrek ontvangen hebben was 
perfect en gaf ons alle informatie die wij nodig hadden om onze reis goed 
voor te bereiden. En het was een fijn gevoel om een goed werkende GPS en 
telefoon bij ons te hebben tijdens onze reis. 

We hebben ontzettend veel gezien van Zuid-Afrika zonder al te veel in de 
auto te hebben gezeten!
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Een midweekje 
Kaapstad

Redenen om voor de Tuinroute 
en de Oost-Kaap te kiezen

Wat u in uw 
achterhoofd moet 
houden

Verreweg de meest ontwikkelde regio van 
Zuid-Afrika met goede infrastructuur en 
een uitstekend wegennetwerk

Een leuke combinatie van natuur en sightseeing

Alle attracties liggen dicht bij elkaar
Geen malaria!

Veel diversiteit in omgeving, attracties en activiteiten

Gezinsvriendelijk !!!!

Wat meer tijd? 
Dan raden wij u aan om de Tuinroute en de Oost-Kaap d.m.v. een wat langere autorit of een korte vlucht te combineren met:

Een weekje safari & strand 
in de Elephant Coast

Een weekje Mauritius Enkele dagen Victoria 
Watervallen

Safari bestemmingen in deze regio 
zijn minder indrukwekkend maar 
desondanks toch duurder dan 
bijvoorbeeld bij de Elephant Coast, 
en de meeste parken zijn ook 
beduidend kleiner.

Aan de Tuinroute en de Oost-Kaap 
is het vaak slecht weer tussen 
mei en september, en we raden u 
af om de regio in deze periode te 
bezoeken.

Sommige van de beroemde 
attracties zijn heel toeristisch

Omdat het de meest ontwikkelde 
regio van Zuid-Afrika is, is het ook 
de minst ongerepte. 

Wilt u een voorbeeldreis zi
en?

Scan mij!

Vragen? WhatsApp ons op +27 (0)72 705 5124 
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Prijsindicatie
De onderstaande tabel geeft een prijsindicatie van wat u Safari’s Op Maat in totaal 
voor een mooie twee-weekse reis door deze regio zou betalen, gesplitst tussen 
verschillende opties. Indien u als gezin (2 volwassen en 2 kinderen onder de 12) of 
als stel zou boeken, en of u voor een combinatie van 3- en 4-sterren accommodatie 
zou kiezen, of slechts in 4-sterren accommodatie zou willen verblijven. Prijzen zijn 
totaalprijzen, dus niet per persoon, en zijn exclusief vliegtickets. 

€ 3.895,00
¤ 6.220,00

€ 2.875,00
€ 5.015,00
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Reizen met Safari’s Op Maat is...

… de natuur zien zoals ze is!



Een reis naar 

Kruger en 
noordelijk Zuid-Afrika

ZUID-AFRIKA
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Een reis naar 

Kruger en 
noordelijk Zuid-Afrika

Een vrijwel 
non-stop safari-
reis, met maar 
liefst 80% 
van de dagen 
minstens één 
safari-activiteit, 
met daarnaast 
de kans om te 
wandelen in 
de bergen en 
de reis wordt 
afgemaakt met 
een vleugje 
cultuur. 

U bezoekt natuurlijk 
het beroemde Kruger 
Nationaal Park en 
de Panorama Route 
met haar Blyde 
River Canyon, maar 
ook Pilanesberg, 
Mapungubwe, de 
Waterberg en de 
Soutpansberg!
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Bezoek het Mapungubwe 
National Park en Wereld-
erfgoed en leer over dit 
bijzondere koninkrijk met 
de gouden neushoorn.

Waarom u een reis 
naar Kruger en 

noordelijk Zuid-
Afrika geweldig 

gaat vinden!

Ga op een leuke fiets-
tocht door Soweto 
Township, bezoek daar 
het huis van Nelson 
Mandela en leer de 
locals kennen in een 
‘Shebeen’!

Bezoek het indrukwek-
kende Apartheidmuseum.

Bezoek Sun City en kies 
één of meer van de vele 
activiteiten: quad-biken, 
boog- of kleiduif-
schieten, paintball, 
segway rijden of geniet 
van het zwemparadijs en 
attractiepark.

Kom tot rust in het mooie 
Kololo Game Reserve, of 
verken het per mountain-
bike!

Geniet van uitstekende 
wildbezichtiging in het 
Pilanesberg National 
Park.

Ontdek het Welgevon-
den Game Reserve op 
zoek naar de Big 5, 
met weer heel andere 
landschappen dan 
Pilanesberg.

Verken de Soutpans-
bergen d.m.v. bergwan-
delingen, paardrijden, of 
geniet er van de prach-
tige uitzichten.

Bezoek het wereld-
beroemde Kruger 
Nationaal Park! Ga op 
game drives en wandel-
safari’s door dit be-
roemde park op zoek 
naar de Big 5 en meer!

Wat u kunt verwachten
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Dompel u onder in de 
luxe van een safari 
lodge in de Timbavati 
of Sabi Sand regio 
van Kruger Park, 
met ongeëvenaarde 
wildbezichtiging omdat 
men daar ‘off-road’ mag 
om nog dichter bij de 
dieren te komen!

Bezoek de 
Drakensbergen en rijd 
daar de mooie Panorama 
Route met haar vele wa-
tervallen, uitzichtpunten, 
Blyde River Canyon en 
Bourke’s Luck Potholes.

Wat hij er van vond

“Safari’s Op Maat bleek ook 
echt maatwerk te leveren!” 
Christ Schippers - NL

We hadden al gehoord van vrienden dat Safari’s Op Maat zeer goed werk 
levert, maar toch hebben zij ook ons nog weten te verrassen. 

De communicatie voor en tijdens de reis was geweldig, en het selfdrive 
pakket wat ze ons voor vertrek opstuurden overtrof onze verwachtingen. 

Ons persoonlijke reisboek was een echte reisgids, fantastisch! Ze hebben 
al hun beloftes waargemaakt!
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Redenen om voor Kruger en noordelijk 
Zuid-Afrika te kiezen

Wat u in uw 
achterhoofd moet 
houden

Ultieme safarireis met toch een vleugje 
cultuur

Beste kans om een luipaard te zien

Wereldberoemde safaribestemmingen

Beste kans om de Big-5 compleet te krijgen
!!!!

Een aantal dagen in 
eSwatini (Swaziland)

Een midweekje 
Kaapstad

Wat meer tijd? 
Dan raden wij u aan om Kruger en noordelijk Zuid-Afrika d.m.v. een wat langere autorit of een korte vlucht te combineren met:

Een weekje Mauritius Enkele dagen Victoria 
Watervallen

Een aantal van de beroemde 
bestemmingen zijn heel toeristisch 
en erg druk.

Als gevolg van de bekendheid, is 
de regio behoorlijk wat duurder dan 
bijvoorbeeld de Elephant Coast.

De afstanden tussen de 
bestemmingen zijn wat groter, dus u 
zit meer/langer in de auto.

Deze reis gaat door een 
malariagebied, en is dus minder 
geschikt voor gezinnen en niet 
geschikt voor zwangere vrouwen.  

!!!!

Wilt u een 
voorbeeldreis zien?
Scan mij!
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Prijsindicatie
De onderstaande tabel geeft een prijsindicatie van wat u Safari’s Op Maat in totaal 
voor een mooie reis door deze regio zou betalen, gesplitst tussen verschillende 
opties. Indien u als gezin (2 volwassen en 2 kinderen onder de 12) of als stel zou 
boeken, of u 3 of 2 weken wilt komen, en of u voor een combinatie van 3- en 4-sterren 
accommodatie zou kiezen, of slechts in 4-sterren accommodatie zou willen verblijven. 
Prijzen zijn totaalprijzen, dus niet per persoon, en zijn exclusief vliegtickets. 

€   9.975,00
€ 14.625,00
€   5.595,00
€   6.675,00

€   6.920,00

€   9.690,00
¤   4.180,00
€   5.015,00
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Reizen met Safari’s Op Maat is...

… zeldzame dieren fotograferen!



Een reis van

de Kaap naar de Kalahari

ZUID-AFRIKA
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Een reis van

de Kaap naar de Kalahari

Deze regio is 
anders dan het 
Zuid-Afrika dat 
u misschien 
gewend bent! 

U kunt niet alleen 
op safari in de 
savanne, maar ook 
in de woestijn! En 
dat in combinatie 
met gegidste 4x4 
excursies door de 
woestijnbergen 
van Richtersveld, 
wijnproeven, een 
boottocht op de 
Oranje-rivier, 
interactie met de 
Bosjesmannen en 
hun traditionele 
levenswijze, prachtige 
landschappen 
en onvergetelijke 
zonsondergangen. 
Het kan in de Noord-
Kaap van Zuid-Afrika!

info@safarisopmaat.nl  |  Minder rijden, Meer beleven! 97



Waarom u een 
reis van de Kaap 
naar de Kalahari 

geweldig gaat 
vinden!

Ga surfen, waterskiën 
of kajakken in de 
Langebaan Lagoon.

Bezoek één van de vele 
vogelkijkhutten of wandel 
door de prachtige natuur 
van West Coast National 
Park.

Bezoek een 
rooibosboerderij nabij 
Clanwilliam.

Geniet van ‘s werelds 
grootste bloemen-
pracht wanneer tussen 
juli tot september 
Namakwaland volledig 
omgetoverd wordt in 
één grote bloemenzee.

Wandel of mountainbike 
door de Cederberg 
Wilderness Area.

Verken de woestijnber-
gen van het Richtersveld 
met gids en 4x4 auto.

Sta aan de basis van 
de machtige Augrabies 
Falls.

Leer over de cultuur van 
de Bosjesmannen en zie 
hun rotstekeningen.

Ga op safari door het 
Kgalagadi Transfrontier 
Park op zoek naar de 
Big 5 in de Kalahari 
Woestijn.

Wat u kunt verwachten

Bezoek het mooie 
Kanoneiland, en geniet 
daar van uitstekend eten 
en bijpassende wijnen.
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Wat hij er van vond

“Nauw contact” 

Sander van den Berg - NL

We hebben 3 geweldige weken gehad in Zuid-Afrika. 
Safari’s Op Maat heeft een perfecte reis voor onze 
familie (met 3 kinderen) samengesteld. Het gevarieerde 
programma liet verschillende facetten van Zuid-Afrika 
zien, zoals wilde dieren, spectaculaire uitzichten, de lokale 
bevolking en overal kwamen we vriendelijke mensen tegen. 

En omdat zij in Zuid-Afrika gevestigd zijn, hebben zij ons 
meteen kunnen helpen toen wij in de problemen kwamen.

Bekijk meer recensies bij   Google   of   www.facebook.com/SafarisOpMaat   of   www.safaribookings.com/reviews/p150 
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Redenen om voor een reis van de Kaap naar 
de Kalahari te kiezen

Wat u in uw 
achterhoofd moet 
houden

Prachtige landschappen en uitzichten

Niet te toeristisch

Een reis die buiten de gebaande 
paden gaat! 

Gezinsvriendelijk
Cultuur

!!!!

Een midweekje 
Kaapstad

Wat meer tijd? 
Dan raden wij u aan om de Kaap naar de Kalahari d.m.v. een wat langere autorit of een korte vlucht te combineren met:

Een weekje Namibië Enkele dagen Victoria 
Watervallen

!!!!

Wilt u een 
voorbeeldreis zien?
Scan mij!

Safari in de woestijn, met buitengewoon 
veel roofdieren en roofvogels

Boek op tijd; omdat de regio snel 
bekend aan het worden is, maar 
niet veel accommodatie heeft, 
is beschikbaarheid al snel een 
uitdaging.

Vanwege de beperkte 
beschikbaarheid zijn de prijzen 
omhooggegaan, waardoor het een 
relatief dure regio geworden is. 

De afstanden tussen de 
bestemmingen zijn wat groter, dus u 
zit meer/langer in de auto.
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Prijsindicatie
De onderstaande tabel geeft een prijsindicatie van wat u Safari’s Op Maat in totaal 
voor een mooie reis door deze regio zou betalen, gesplitst tussen verschillende 
opties. Indien u als gezin (2 volwassen en 2 kinderen onder de 12) of als stel zou 
boeken, of u 3 of 2 weken wilt komen, en of u voor een combinatie van 3- en 4-sterren 
accommodatie zou kiezen, of slechts in 4-sterren accommodatie zou willen verblijven. 
Prijzen zijn totaalprijzen, dus niet per persoon, en zijn exclusief vliegtickets. 

€   7.850,00
€   9.680,00
€   3.575,00
€   5.420,00

€   5.675,00
€   7.595,00
¤   2.800,00
€   4.725,00
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Reizen met Safari’s Op Maat is...

… op het juiste moment 
op de juiste plek zijn!



Een bezoek aan  

de Drakensbergen

ZUID-AFRIKA
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Een bezoek aan  

de Drakensbergen

De meeste 
mensen kennen 
de Drakensbergen 
nabij Kruger, met de 
Panorama Route 
welke u langs de 
Blyde River Canyon, 
Bourke’s Luck 
Potholes en de Three 
Rondavels leidt. Nog 
indrukwekkender 
echter zijn de 
Drakensbergen in 
KwaZulu-Natal, welke 
de grens tussen 
Lesotho en Zuid-
Afrika vormen. 

Zijn de bergen bij 
Kruger maximaal 
1944m hoog, in 
KwaZulu-Natal rijzen 
ze tot wel 3450 
meter hoogte! De 
bergen in KwaZulu-
Natal zijn bovendien 
‘ongerepter’. Dat 
uit zich ook in het 
landschap. Hoewel 
God’s Window op 
de Panorama Route 
een geweldig uitzicht 
biedt, zal de kenner 
zien dat u in feite 
over uitgestrekte 
dennen en eucalyptus 
plantages uitkijkt. 
In KwaZulu-Natal 
kijkt u vrijwel altijd 
uit over ongerepte 
wildernis!
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Waarom u een 
reis met daarin de 

Drakensbergen 
opgenomen 

geweldig gaat 
vinden!

Wandel naar Lesotho, 
het bergkoninkrijk.

Sta bovenaan de Tugela 
Waterval, met 
948 meters de op één 
na hoogste waterval ter 
wereld.

Maak prachtige bergwan-
delingen variërend in 
moeilijkheidsgraad en 
duur (van een half uur 
tot een meerdaagse 
trektocht).

Ontdek prachtige 
rotstekeningen van de 
Bosjesmannen, 
sommige meer dan 
2500 jaar oud!

Bewonder het machtige 
Amfitheater, een kolos-
sale muur van basalt van 
bijna een kilometer hoog. 

Zwem onder één van de 
vele watervallen. 

Rijd paard door het 
prachtige landschap.

Maak een helikopter-
vlucht naar de top van 
Cathedral Peak.

Reis een korte afstand 
naar de ‘Slagvelden 
van Zululand’ en leer 
over de Zuid-Afri-
kaanse geschiedenis.

Wat u kunt verwachten
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Wat ze er van vond

“Super mooie ervaringen, echt geweldig!” 

Rob & Yvonne - NL

We hebben een fantastische zelfstandige reis door Zuid-
Afrika gemaakt. In vier weken tijd hebben we Kaapstad, 
de Tuinroute, de Elephant Coast en de Drakensbergen 
bezocht. 

De reis was super goed georganiseerd.

Onze persoonlijke reisadviseur was er altijd voor ons wan-
neer we een vraag hadden en de natuur, mensen, beesten 
en de accommodaties waren echt geweldig.

Bekijk meer recensies bij   Google   of   www.facebook.com/SafarisOpMaat   of   www.safaribookings.com/reviews/p150 
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Een midweekje 
Kaapstad

Redenen om de Drakensbergen 
op te nemen in uw reis

Wat u in uw 
achterhoofd moet 
houden

Zeer betaalbaar

Niet te toeristisch

Goed te bereiken vanuit Johannesburg, 
Durban en de Elephant Coast

Gezinsvriendelijk, met vele korte en 
makkelijke wandelroutes
Ongerepte en prachtige natuur!!!!

Wat meer tijd? 
Dan raden wij u aan om de Drakensbergen d.m.v. een wat langere autorit of een korte vlucht te combineren met:

Een paar dagen 
Johannesburg of Durban

Wilt u een voorbeeldreis zi
en?

Scan mij!

Geen malaria

In de winterperiode (juni-september) 
is het overdag meestal heerlijk 
droog weer (20 graden), maar de 
temperatuur kan in de avond dalen 
tot onder het vriespunt.

Van oktober tot april heeft u 
grotere kans op onweer met flinke 
regenbuien. 

Vragen? 
WhatsApp ons op 
+27 (0)72 705 5124 

Een weekje safari & strand 
in de Elephant Coast

Anderhalve week of twee 
weken reizen door de 

Tuinroute en Oost-Kaap
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Prijsindicatie
De onderstaande tabel geeft een prijsindicatie van wat u Safari’s Op Maat in totaal voor 
een mooie 5-daagse reis door deze regio zou betalen, gesplitst tussen verschillende 
opties. Indien u als gezin (2 volwassen en 2 kinderen onder de 12) of als stel zou 
boeken, en of u voor een combinatie van 3- en 4-sterren accommodatie zou kiezen, of 
slechts in 4-sterren accommodatie zou willen verblijven. Prijzen zijn totaalprijzen, dus 
niet per persoon, en zijn exclusief vliegtickets. 

€      875,00
¤   2.060,00

€      575,00
€   1.065,00
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Reizen met Safari’s Op Maat is...

… zwemmen in watervallen!



Een reis door 

Noordelijk Namibië

ZUIDELIJK AFRIKA
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Een reis door 

Noordelijk Namibië

Tenzij u vier 
weken of langer 
de tijd heeft, is 
Namibië te groot 
om in één reis 
volledig aan te 
doen. 

Het noorden 
van Namibië 
biedt de beste 
wildbezichtiging. 

Tijdens een reis door 
deze regio bezoekt u 
het bekende Etosha 
National Park en 
Swakopmund, maar 
ook de Sossusvlei 
mag natuurlijk niet 
ontbreken. Het is de 
perfecte combinatie 
van safari, woestijn, 
strand en cultuur!
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Verken de enorme 
woestijn in de omgeving 
van Walvis Baai.

Waarom u 
een reis door 

Noordelijk 
Namibië geweldig 

gaat vinden!

Ga op zoek naar 
Namibië haar meest 
bedreigde diersoorten 
in het Waterberg 
Plateau National Park.

Bezoek een 
rehabilitatiecentrum waar 
u van dichtbij cheeta’s 
kunt zien.

Spot leeuwen, 
luipaarden en nog 
veel meer in Etosha 
National Park.

Ga naar één van 
de vele waterdrink-
plaatsen, zoals de 
‘s avonds verlichte 
Okaukuejo 
waterdrinkplaats, en 
zie zwarte neushoorns 
drinken.

Bewonder de wereld-
beroemde rotstekenin-
gen en graveringen in 
Twyfelfontein.

Ga op zoek naar de 
woestijnolifanten tijdens 
een game drive in 
Damaraland.

Wandel naar hartenlust 
door het Erongo 
Gebergte.

Wat u kunt verwachten
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Ontdek Swakopmund, ga 
sandboarden of quad 
biken of boek een 
dolfijnentocht per 
catamaran.

Bezoek de prachtige 
Sossusvlei en Dode 
Vlei, en beklim Duin 45.

Wat ze er van vonden

“Een perfecte vakantie” 

Bart en Paula - NL

We hadden een perfecte vakantie, 
hebben leuke mensen ontmoet en 
fantastische dingen gezien.

Safari’s Op Maat bedankt voor 
het perfect organiseren van deze 
droomreis!

Bekijk meer recensies bij   Google   of   www.facebook.com/SafarisOpMaat   
of   www.safaribookings.com/reviews/p150 
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Redenen om voor een reis 
door Noordelijk Namibië te kiezen

Wat u in uw 
achterhoofd moet 
houden

Redelijk veel safari mogelijkheden
Verbazingwekkende landschappen
Gezinsvriendelijk
Optie om de reis redelijk actief te laten 
zijn, met verscheidene opties om te wandelen
Een vleugje cultuur 

!!!!
!!!!

Boek een jaar van tevoren; 
Namibië is populair, maar heeft niet 
genoeg accommodatie. Hierdoor 
is beschikbaarheid al snel een 
uitdaging.

Als u echt voor safari naar Afrika 
komt, kies dan een ander land dan 
Namibië. 

Het is iets duurder dan Zuid-Afrika. 

De afstanden tussen de 
bestemmingen zijn wat groter, dus u 
zit meer/langer in de auto.

Wat meer tijd? 
Dan raden wij u aan om een reis door Noordelijk Namibië d.m.v. een wat 
langere autorit of een korte vlucht te combineren met:

Een midweekje 
Kaapstad

Enkele dagen 
Victoria Watervallen

¤ 12.780,00
€ 18.165,00
€   8.525,00
¤ 12.280,00

€   7.865,00
€ 11.795,00
€ 5.245,00
€ 7.875,00

Prijsindicatie
De onderstaande tabel geeft een 
prijsindicatie van wat u Safari’s 
Op Maat in totaal voor een mooie 
reis door deze regio zou betalen, 
gesplitst tussen verschillende opties. 
Indien u als gezin (2 volwassen 
en 2 kinderen onder de 12) of als 
stel zou boeken, of u 3 weken of 
2 weken zou reizen, en of u voor 
een combinatie van 3- en 4-ster-
ren accommodatie zou kiezen, of 
slechts in 4-sterren accommodatie 
zou willen verblijven. Prijzen zijn 
totaalprijzen, dus niet per persoon, 
en zijn exclusief vliegtickets. 

Wilt u een 
voorbeeldreis zien?
Scan mij!

Bezoek de hoogtepunten van Namibië  

Vragen? WhatsApp ons op +27 (0)72 705 5124 
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Reizen met Safari’s Op Maat is...

… Gemsbok



Een reis door 

Zuidelijk Namibië

ZUIDELIJK AFRIKA
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Een reis door 

Zuidelijk Namibië

Tenzij u vier weken of 
langer de tijd heeft, is 
Namibië te groot om 
in één reis volledig 
aan te doen. 

Het zuiden van 
Namibië biedt 
reizigers de meest 
adembenemende 
landschappen. 

Denk hierbij aan de 
Fish River Canyon, 
het kokerbomenbos 
nabij Keetmanshoop, 
de eindeloze woestijn 
en indrukwekkende 
kustlijn, het verlaten 
spookstadje 
Kolmanskop, 
en natuurlijk de 
wereldberoemde 
Sossusvlei en Dodevlei! 
Maar u kunt ook op 
safari gaan. Het Zuid-
Afrikaanse Kgalagadi 
Transfrontier Park ligt 
namelijk tegen zuidelijk 
Namibië aan, en kan 
gemakkelijk voor een 
paar dagen toegevoegd 
worden aan een reis. 
Dit biedt u een kans 
om de vele leeuwen 
en luipaarden die er 
leven te zien! Een 
geweldige combinatie 
van de meest prachtige 
landschappen met 
één van de meest 
ongerepte wildparken 
van Afrika. 
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Ontdek het uitgestrekte 
gebied van de 
Kalahariwoestijn en 
ga op wandelsafari om 
giraffen te spotten!

Waarom u 
een reis door 

Zuidelijk Namibië  
geweldig gaat 

vinden!

Bezoek de wereld-
beroemde Sossusvlei 
& Dodevlei en beklim 
Duin 45.

Verken de prachtige 
Namibwoestijn.

Ontdek Lüderitz, ga 
flamingo’s spotten bij het 
bekende Diaz point, boek 
een tour naar het spook-
stadje Kolmanskop, of 
bezoek Halifax eiland 
en ga op zoek naar de 
Afrikaanse pinguïns.

Breng een bezoek aan 
de prachtige kokerbom-
en in het Kokerbom-
enbos en spot de vele 
roofvogels!

Ontdek Fish River 
Canyon door middel 
van een gegidste 
wandelsafari en geniet 
van het spectaculaire 
uitzicht.

Wat u kunt verwachten
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Beleef een echte safari 
ervaring in het 
Kgalagadi Transfrontier 
Park en ga op zoek 
naar de beroemde 
zwart gemaande 
leeuwen.

Wat zij er van vond

“Een fantastische 
ervaring!” 
Jenny - NL

Van begin tot eind deed onze 
reisconsulent er echt alles aan om 
onze reis fantastisch te maken. 
Geen vraag of aanpassing aan 

het reisprogramma was teveel voor haar. Zelfs tijdens onze vakantie! Het 
reispakket met telefoon en GPS was superhandig, en het reisboek echt 
buitengewoon!

We hebben genoten van onze reis, mede omdat het zo relaxed was. Afrika 
heeft ons hart gestolen!
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Redenen om voor een reis 
door Zuidelijk Namibië te kiezen

Wat u in uw 
achterhoofd moet 
houden

Redelijk veel safari mogelijkheden
Gezinsvriendelijk
Optie om de reis redelijk actief te laten 
zijn, met verscheidene opties om te wandelen 
of fietsen
Een vleugje cultuur en geschiedenis

!!!!
!!!!

Boek een jaar van tevoren; 
Namibië is populair, maar heeft niet 
genoeg accommodatie. Hierdoor 
is beschikbaarheid al snel een 
uitdaging.

Als u echt voor safari naar Afrika 
komt, kies dan een ander land dan 
Namibië. 

Het is iets duurder dan Zuid-Afrika. 

De afstanden tussen de 
bestemmingen zijn wat groter, dus u 
zit meer/langer in de auto.

Wat meer tijd? 
Dan raden wij u aan om een reis door Zuidelijk Namibië d.m.v. een wat 
langere autorit of een korte vlucht te combineren met:

Een midweekje 
Kaapstad

Enkele dagen 
Victoria Watervallen

Wilt u een 
voorbeeldreis zien?
Scan mij!

Bezoek de mooiste landschappen 
van Namibië 

Prijsindicatie
De onderstaande tabel geeft een 
prijsindicatie van wat u Safari’s 
Op Maat in totaal voor een mooie 
reis door deze regio zou betalen, 
gesplitst tussen verschillende opties. 
Indien u als gezin (2 volwassen 
en 2 kinderen onder de 12) of als 
stel zou boeken, of u 3 weken of 
2 weken zou reizen, en of u voor 
een combinatie van 3- en 4-ster-
ren accommodatie zou kiezen, of 
slechts in 4-sterren accommodatie 
zou willen verblijven. Prijzen zijn 
totaalprijzen, dus niet per persoon, 
en zijn exclusief vliegtickets.

Vragen? WhatsApp ons op +27 (0)72 705 5124 
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€ 11.975,00
€ 17.350,00
¤ 8.140,00

¤ 12.210,00

€ 7.515,00
¤ 11.270,00
€ 5.010,00
€ 7.520,00
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Reizen met Safari’s Op Maat is...

… schuwe dieren betrappen!



Een reis door 

Botswana

ZUIDELIJK AFRIKA
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Een reis door 

Botswana

Botswana is één van 
de laatst overgebleven 
Afrikaanse wildernissen 
en heeft meer 
dan 38% van het 
landoppervlak gewijd 
aan natuurbehoud. 

Safari’s Op Maat biedt 
u de mogelijkheid 
om Botswana ‘off the 
beaten track’ te leren 
kennen. Dit op een 
relaxed tempo, met uw 
eigen huurauto, wat het 
betaalbaar maakt. 

Daarnaast biedt 
Botswana de 
mogelijkheid tot 
een luxe reis met 
4- en 5-sterren 
accommodaties, 
waarbij de transfers 
plaatsvinden in een 
klein vliegtuigje. 

Ervaar de enorme 
kuddes olifanten en 
buffels in Chobe, het 
adembenemende 
landschap bij de 
Okavango Delta en 
de indrukwekkende 
Makgadikgadi 
Zoutpannen. 
Door middel van 
wandelsafari’s, game 
drives en boottochten 
kunt u de pracht en 
wildernis van Botswana 
ervaren.
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Waarom u 
een reis door 

Botswana 
geweldig gaat 

vinden!

Ervaar Chobe, de 
thuisbasis van de 
grootste 
olifantenpopulatie in 
Afrika, per boottocht.

De parken in Botswana 
hebben geen hekken, 
wat elke rit een potentiële 
game drive maakt.

Ontdek de 
Khwai-concessie, 
grenzend aan het 
Moremi Game Reserve. 

Geniet van een Mokoro 
(traditionele kano)
 excursie in de 
Okavanga Delta.

Zie de mooiste vogels 
in de Panhandle van de 
Okavango Delta.

Bezoek het geweldige 
Khama Rhino 
Sanctuary, een wildlife 
project ter bescherming 
van de neushoorns, 
u heeft hier de 
mogelijkheid om deze 
prachtige dieren te voet 
te volgen.

Wat u kunt verwachten
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Bezoek de 
Makgadikgadi Pans, 
wandel met 
stokstaartjes en spot 
grote groepen flamin-
go’s en pelikanen.

Maak een vlucht over de 
Okavango Delta en zie 
het schitterende 
landschap van bovenaf.

Wat ze er van vonden

“De beste safari 
organisatie”  
Rene, Ada, Robert & Marnick - NL

We hebben door de perfecte 
organisatie van Safari’s Op Maat 
een geweldige reis gemaakt met het 
gezin. Alle bestemmingen waren 

fantastisch, wat een mooie natuur en onvergetelijke ervaringen, echt een 
memorabele vakantie welke wij nooit zullen vergeten!

De reis was tot in de puntjes geregeld, u bent bij Safari’s Op Maat op het 
juiste adres!
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Redenen om voor een reis 
door Botswana te kiezen

Wat u in uw 
achterhoofd moet 
houden

Veel verschillende manieren om van safari’s 
te genieten, per boot, kano, safariauto, te 
voet, te paard of vanuit de lucht
Optie om de reis redelijk actief te laten zijn
Gezinsvriendelijk
Een vleugje cultuur en geschiedenis

!!!!

Een duur safariland.

Malaria is veelvoorkomend.

Kan erg warm zijn.

Wat meer tijd? 
Dan raden wij u aan om een reis door Botswana d.m.v. een wat langere autorit of een korte vlucht te combineren met:

Een weekje 
Mauritius

Wilt u een 
voorbeeldreis zien?
Scan mij!

Vragen? 
WhatsApp ons op 
+27 (0)72 705 5124 

Prijsindicatie
De onderstaande tabel geeft een prijsindicatie van wat u Safari’s Op Maat in totaal voor 
een mooie reis door deze regio zou betalen, gesplitst tussen verschillende opties. 
Indien u als gezin (2 volwassen en 2 kinderen onder de 12) of als stel zou boeken, 
of u 3 weken of 2 weken zou reizen, en of u voor een combinatie van 3- en 4-sterren 
accommodatie zou kiezen, of slechts in 4-sterren accommodatie zou willen verblijven. 
Prijzen zijn totaalprijzen, dus niet per persoon, en zijn exclusief vliegtickets.

Misschien wel het mooiste en beste safariland ter wereld 

Een midweekje 
Kaapstad

Enkele dagen 
Victoria Watervallen
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€ 23.105,00
€ 38.465,00
€ 14.645,00
€ 26.950,00

¤ 16.270,00
€ 24.365,00
€ 9.825,00
¤ 16.760,00
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Reizen met Safari’s Op Maat is...

… ongerepte wildernis ervaren!



Een reis naar 

Victoria Falls

ZAMBIA & ZIMBABWE
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Een reis naar 

Victoria Falls

Eén van 
de Zeven 
Natuurwonderen 
van de Wereld, 
en bovendien 
terecht tot 
UNESCO 
Werelderfgoed 
verklaard; 
De Victoria 
Watervallen 
zijn één van 
de meest 
indrukwekkende 
natuur-
fenomenen 
die men in de 
wereld kan zien. 

Ze vormen de grens 
tussen Zimbabwe 
en Zambia, en 
kunnen van beide 
kanten bezichtigd 
worden. Daarnaast 
zijn ze omgeven 
door geweldige 
safaribestemmingen 
waar men de Big-5 
en nog veel meer 
dieren kan spotten! 
Als u maar één keer 
in uw leven naar 
Afrika komt, mis deze 
bestemming dan niet. 
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Waarom u 
een reis naar 
Victoria Falls 

geweldig gaat 
vinden!

Bewonder de grootste 
waterval ter wereld!

Laat uw adrenaline 
stromen tijdens enkele 
van de avontuurlijke ac-
tiviteiten zoals wildwater 
raften, bungeejumping, 
abseilen en nog veel 
meer. 

Boek een 
helikopterrondvlucht en 
beschouw dit 
natuurwonder vanuit de 
lucht.

Ga op safari in de 
omringende 
natuurparken

Zwem in de ‘Devil’s 
Pools’. 

Wat u kunt verwachten
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Wat ze er van vonden

“Voor 100% uitstekend georganiseerd” 

Familie Ouwekerk - NL

Alles was goed geregeld!

De lodges, safari tenten en B&B’s waren super.

De safari activiteiten waren een geweldige ervaring.

Safari’s Op Maat heeft echt alles boven verwachting ge-
regeld, elke bestemming had weer zijn eigen charme. Het 
was een ontzettend mooie vakantie.

Bekijk meer recensies bij   Google   of   www.facebook.com/SafarisOpMaat   of   www.safaribookings.com/reviews/p150 
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Redenen om voor een reis 
naar Victoria Falls te kiezen

Wat u in uw 
achterhoofd moet 
houden

Veel verschillende activiteiten te doen
Gezinsvriendelijk
Uitstekend te combineren met andere 
bestemmingen zoals Botswana, Kruger of 
Kaapstad

!!!!
Niet goedkoop.

Erg toeristisch.

Malaria is veelvoorkomend.

De watervallen staan voor een groot 
deel droog tussen september en 
januari.

Wat meer tijd? 
Dan raden wij u aan om een reis naar Victoria Falls d.m.v. een wat langere autorit of een korte vlucht te combineren met:

Eén of twee weken 
rondreis door Zuid-Afrika

Wilt u een voorbeeldreis zi
en?

Scan mij!

Vragen? 
WhatsApp ons op 
+27 (0)72 705 5124 

Een adembenemende bestemming

Een midweekje 
Kaapstad

Eén of twee weken 
safari in Botswana
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Prijsindicatie
De onderstaande tabel geeft een prijsindicatie van wat u Safari’s Op Maat in totaal voor 
een mooie 5-daagse reis naar de Victoria Watervallen zou betalen, gesplitst tussen 
verschillende opties. Indien u als gezin (2 volwassen en 2 kinderen onder de 12) of 
als stel zou boeken, en of u voor een combinatie van 3- en 4-sterren accommodatie 
zou kiezen, of slechts in 4-sterren accommodatie zou willen verblijven. Prijzen zijn 
totaalprijzen, dus niet per persoon, en zijn exclusief vliegtickets. 

¤      2.120,00
¤   4.760,00

¤      1.480,00
¤   2.600,00
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Reizen met Safari’s Op Maat is...

… kleurrijke vogels bewonderen!



Een reis door 

Kenia

OOST AFRIKA
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Een reis door 

Kenia

Kenia biedt u 
verschillende 
unieke parken waar 
allerlei bijzondere 
diersoorten 
leven. De mistige 
hooglanden, 
de uitgestrekte 
savannes, de 
moderne steden en 
de prachtige witte 
stranden bieden een 
goede combinatie 
tussen ontspanning 
en avontuur. 

Bezoek de stofrode 
olifanten van Tsavo, 
ervaar de prachtige 
uitzichten van 
Chyulu Hills en 
ontdek moderne 
Afrikaanse steden 
zoals Mombasa en 
Nairobi. Kenia heeft 
voor iedereen wel iets 
te bieden! 
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Waarom u een 
reis door Kenia 

geweldig gaat 
vinden!

Ontdek de 
uitgestrekte savannes 
van de Masai Mara en 
de Grote Migratie van 
gnoes die elk jaar over 
de vlaktes trekken.

Geniet van de 
verschillende unieke 
culturen die het land te 
bieden heeft, zoals de 
Masai, Samburu 
en Kamba.

Beklim Mount 
Kenia, of wandel door 
de weelderige natuur 
van Chyulu Hills, die u 
elk adembenemende 
vergezichten zullen 
bieden.

Bezoek de enorme 
kuddes stofrode 
olifanten van 
Tsavo East. 

Ervaar de prachtige 
uitzichten op de 
Kilimanjaro vanuit 
Amboseli.

Ga naar Ol Pejeta 
Conservancy en 
leer hoe deze 
natuurbeschermers de 
laatste individuen van 
de noordelijke witte 
neushoorn 
beschermen.

Geniet van de 
azuurblauwe wateren en 
witte stranden bij Malindi 
en Diani Beach.

Wat u kunt verwachten
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Ontdek de Keniaanse 
hooglanden en spot de 
unieke bongo-antilope in 
Aberdare.

Bekijk boomklimmende 
leeuwen, en witte en 
zwarte neushoorns bij 
Lake Nakuru.

Wat zij er van vond

“Geweldige 
reisorganisatie!”  
Jules - UK

Zoals de naam al doet verwachten 
maakt deze geweldige reisorganisa-
tie echt een safari op maat, geba-
seerd op jouw wensen. 

De communicatie was altijd prompt en al mijn vragen zijn beantwoord. We 
hebben alle informatie ontvangen die we nodig hadden voor een geweldige 
en goed georganiseerde vakantie. 

Het zelfstandig rijden was gemakkelijk met de duidelijke instructies, coördi-
naten en navigatie op de telefoon.
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Mogelijkheid om te wandelen of fietsen 
tijdens de reis, waardoor deze redelijk actief 
kan zijn

Redenen om voor een reis 
door Kenia te kiezen

Wat u in uw 
achterhoofd moet 
houden

Een ideale combinatie tussen safari, strand en cultuur
Adembenemende landschappen
Verschillende safari mogelijkheden, zowel per 
boot, luchtballon, auto, paard en kameel
Zeldzame diersoorten die in grote aantallen 
te vinden zijn

!!!!
!!!!

Wat meer tijd? 
Dan raden wij u aan om een reis door Kenia d.m.v. een wat langere autorit of een korte vlucht te combineren met bestemmingen 
in Tanzania, zoals:

de Serengeti Gombe Zanzibar

Wilt u een 
voorbeeldreis zien?
Scan mij!

Prijsindicatie
De onderstaande tabel geeft een prijsindicatie van wat u Safari’s Op Maat in totaal voor 
een mooie reis door deze regio zou betalen, gesplitst tussen verschillende opties. 
Indien u als gezin (2 volwassen en 2 kinderen onder de 12) of als stel zou boeken, 
of u 3 weken of 2 weken zou reizen, en of u voor een combinatie van 3- en 4-sterren 
accommodatie zou kiezen, of slechts in 4-sterren accommodatie zou willen verblijven. 
Prijzen zijn totaalprijzen, dus niet per persoon, en zijn exclusief vliegtickets.  

Malaria en gele koorts komen veel 
voor.

Een reis door Kenia is al snel twee 
keer zo duur als een reis door 
Zuid-Afrika of Namibië.

Gedurende het hele jaar kan het erg 
vochtig en warm zijn aan de kust en 
fris in de hooglanden. 

De infrastructuur is zeer matig. 
Verwacht grote reisafstanden en 
dure prijzen voor binnenlandse 
vluchten. 

€ 9,840.00
¤ 13,280.00
€ 6,890.00
€ 9,840.00

¤ 6,710.00
€ 8,495.00
¤ 4,740.00
¤ 6,260.00
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Reizen met Safari’s Op Maat is...

… dichterbij komen!



Een reis door 

Tanzania

OOST AFRIKA
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Een reis door 

Tanzania

Tanzania is een 
groot land met 
verschillende 
unieke 
wildparken en 
eilanden om te 
bezoeken. 

Ga op zoek naar 
chimpansees in 
Gombe, ontdek 
de onbegrensde 
vlaktes van de 
Serengeti, ervaar 
de culturen van 
Zanzibar of bezoek 
Selous, het grootste 
reservaat van het 
land. Tanzania biedt 
een uitzonderlijke 
combinatie tussen 
verschillende soorten 
safari’s, actief bezig 
zijn in de bergen en 
privé strandvakanties 
op de unieke eilanden 
in de azuurblauwe 
zee. Hierdoor zal 
uw avontuur in 
Tanzania aangenaam 
afwisselend zijn! 
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Waarom u 
een reis door 

Tanzania 
geweldig gaat 

vinden!

Bezoek het sfeervolle 
Zanzibar en 
Stone Town, waar 
verschillende culturen 
zijn opgebloeid en 
de geschiedenis nog 
steeds is te proeven.

Ontdek Ruaha en Katavi 
voor een authentieke 
safari-ervaring.

Bekijk de Grote 
Migratie van gnoes 
en vele grote katten, 
naast de andere vele 
diersoorten op de 
Serengeti.

Spot grote kuddes 
olifanten en zwarte 
neushoorns vanaf de 
rand van de Ngorongoro 
Krater. 

Wandel heerlijk door 
de Pare en Usambara 
bergen.

Wat u kunt verwachten

Ontspan op één van de 
vele eilanden en geniet 
van de witte stranden 
en azuurblauwe zee.

Beklim de 
wereldberoemde 
Kilimanjaro.
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Neem een duik of vaar 
op de wateren van Lake 
Victoria en bekijk de 
uniek gekleurde vissen in 
het meer.

Ga op zoek naar 
chimpansees in de 
Mahale bergen 
en Gombe.

Wat hij er van vond

“Safari’s Op maat heeft 
een fantastische vakantie 
voor ons verzorgd!” 
Peter Hoogewerf - NL

Tijdens een bezoek aan de vakantie-
beurs in Utrecht hebben we kennis 

gemaakt met Safari’s Op Maat en de mogelijkheden die zij bieden. Safari’s 
Op Maat heeft een geweldige zelfstandige reis voor ons samengesteld. Ze 
hebben heel goed geluisterd naar onze wensen en dit perfect geïnterpret-
eerd. De locaties waren allen speciaal en gevarieerd. 

Safari’s Op Maat heeft ons prettig verrast en we raden ze zeker aan voor 
een onvergetelijke vakantie!

Verken het exclusieve 
zuiden van Tanzania. 
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Redenen om voor een reis 
door Tanzania te kiezen

Wat u in uw 
achterhoofd moet 
houden

Een echt safariland, met ontzettend veel 
bijzondere diersoorten
Opties om actief bezig te zijn, van 
wandelen tot bergbeklimmen
Adembenemende landschappen
Verschillende lokale culturen
Eén van de weinige landen waar wilde 
chimpansees te zien zijn

!!!!

Wat meer tijd? 
Dan rijden wij u aan om uw reis te combineren met een bezoek aan een van de prachtige bestemmingen 
in Kenia of Tanzania, zoals:

de Masai Mara Amboseli Zanzibar Pemba eilandNairobi

Wilt u een 
voorbeeldreis zien?
Scan mij!

€ 13,415.00
¤ 16,720.00
€ 9,570.00
€ 11,805.00

€ 8,675.00
¤ 10,820.00
€ 6,295.00
€ 7,605.00

!!!!
Malaria en gele koorts komen veel 
voor.

Tanzania is over het algemeen 
iets duurder dan Kenia, en veel 
duurder dan Zuid-Afrika of Namibië. 
Daarentegen krijgt u wel waar voor 
uw geld en beleeft u authentieke 
safari’s in een van de prachtige 
parken. 

U zult af en toe lang in de auto 
zitten, of met het vliegtuig moeten 
reizen, aangezien de afstanden 
soms erg groot kunnen zijn.
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Prijsindicatie
De onderstaande tabel geeft een prijsindicatie van wat u Safari’s Op Maat in totaal voor 
een mooie reis door deze regio zou betalen, gesplitst tussen verschillende opties. 
Indien u als gezin (2 volwassen en 2 kinderen onder de 12) of als stel zou boeken, 
of u 3 weken of 2 weken zou reizen, en of u voor een combinatie van 3- en 4-sterren 
accommodatie zou kiezen, of slechts in 4-sterren accommodatie zou willen verblijven. 
Prijzen zijn totaalprijzen, dus niet per persoon, en zijn exclusief vliegtickets.  
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Reizen met Safari’s Op Maat is...

... Vrienden voor het leven maken!



Een reis naar 

Mauritius
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Een reis naar 

Mauritius

Mauritius is een 
ideale bestemming 
om aan een 
geweldige safarireis 
toe te voegen. Dit 
vulkanische eiland 
biedt met haar 
prachtige stranden 
en kalme zee de 
perfecte aanvulling 
voor degenen 
die, na een mooie 
rondreis door Afrika, 
nog een paar dagen 
strandvakantie 
willen ervaren. 

Ook de natuur op dit 
prachtige eiland stelt 
niet teleur, u vindt 
hier groene bergen, 
watervallen en 
bijzondere planten, 
en er zijn bovendien 
ontzettend veel 
leuke activiteiten te 
ondernemen. D.m.v. 
een betaalbare en 
rechtstreekse vlucht 
is Mauritius makkelijk 
bereikbaar vanaf drie 
luchthavens in Zuid-
Afrika. 

Dus waarom zou u 
niet nog een aantal 
dagen Mauritius aan 
uw reis toevoegen?
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Boek een gegidste 
rondwandeling 
door de beroemde 
Botanische Tuinen van 
Pamplemousses.

Waarom u 
een reis naar 

Mauritius 
geweldig gaat 

vinden!

Snorkel boven 
koraalriffen in een 
kalme en warme zee.

Geniet van de 
vele soorten 
wateractiviteiten, zoals 
waterskiën, duiken, 
zeilen, tubing en nog 
veel meer! Luier op een strandstoel 

in de zon terwijl u de 
lekkerste cocktails drinkt.

Bezoek bijzondere 
stadjes. 

Fotografeer de 
adembenemende 
Chamarel Waterval en 
de Seven Coloured 
Earth. 

Wat u kunt verwachten

Ontdek de mengelmoes 
van culturen en geniet 
van de grote variëteit 
aan eten en drinken.
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Bewonder de vele 
tempels, kerken en 
moskeeën en bezoek 
de Central Market in de 
hoofdstad Port Louis.

Wandel in het mooie 
Black River Gorges 
Nationaal Park, en ga 
op zoek naar bijzondere 
vogels.

Wat ze er van vonden

“De reis van ons leven!” 
Bart & Nicole - Lux

Wat een reis!!! Vanaf de boeking was alles su-
per efficiënt, duidelijke communicatie.Vooraf-
gaand aan de reis hebben we een prachtig 
boek met alle informatie over onze reis ont-
vangen. Mooi geïllustreerd en heel praktisch. 

De accommodaties voldeden aan onze verwachtingen, of overtroffen de 
verwachtingen.

De service van Safari’s Op Maat voor, tijdens en na de reis was fantastisch. 
Altijd bereikbaar, snelle reacties (via WhatsApp), vriendelijk, oplossings-
gericht, geweldige service!!! We hadden de reis van ons leven en kunnen 
Safari’s Op Maat aan iedereen aanraden.

Bezoek één van de 
interessante musea, 
bijvoorbeeld het 
suikerriet en rum 
museum! . 
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Redenen om voor een reis 
naar Mauritius te kiezen

Wat u in uw 
achterhoofd moet 
houden

Ruim aanbod aan activiteiten voor jong en oud
Accommodaties voor ieder budget
Geen enge ziektes zoals malaria

Uitermate geschikt voor huwelijksreizen
Betaalbaar in vergelijking met de Seychellen

!!!!

Tussen januari en maart is het 
‘cyclone season’ en raden we u af 
om naar Mauritius te reizen.

In juli en augustus kunt u de 
oostkust beter mijden, i.v.m. de forse 
wind.

Wat meer tijd? 
Dan raden wij u aan om een reis naar v d.m.v. een korte vlucht te combineren met:

Eén of twee weken 
rondreis door Zuid-Afrika

Wilt u een voorbeeldreis zi
en?

Scan mij!

Vragen? 
WhatsApp ons op 
+27 (0)72 705 5124 

€ 2.750,00
¤ 3.320,00

€ 1.250,00
€ 1.750,00

Prijsindicatie
De onderstaande tabel geeft u een prijsindicatie van een 7-daags bezoek naar 
Mauritius voor een familie (met 2 kinderen van onder de 12) of een stel. De prijs is 
gebaseerd op een reis van 2 of 3 weken en met een combinatie van 3- en 4-sterren 
accommodatie of minimaal 4-sterren accommodatie. Prijzen zijn totaalprijzen, dus niet 
per persoon, en zijn exclusief vliegtickets.  

Een kalme zee en prachtige witte stranden, perfect voor familie’s

Een midweekje 
Kaapstad

Eén of twee weken 
safari in Botswana
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Reizen met Safari’s Op Maat is...

... geschikte bestemmingen vinden voor 
zwangere vrouwen en kleine kinderen!
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Tot slot
Zo, daar heeft u het: Tien jaar ervaringskennis samengevat 
in een kleurrijke 150 pagina’s. U ziet het, een reis naar Afrika 
plannen is waarschijnlijk toch iets ingewikkelder dan u dacht. 
Ik hoop van harte dat u de aangeboden informatie als nuttig 
heeft ervaren, en tevens dat u overtuigd bent geraakt van 
onze kennis en kunde. Waar en hoe u boekt is helemaal aan 
u. Zolang u maar onthoudt dat u altijd bij Safari’s Op Maat aan 
kunt kloppen voor een vrijblijvende offerte voor een droomreis. 
Safari’s Op Maat, tot uw dienst!

Geert van de Wiel
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