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1 Aankomst Johannesburg, transfer naar guesthouse, ontspannen Guesthouse in Johannesburg Transfer

2
Transfer naar het vliegveld, ophalen huurauto, rijd naar de grens met 
Botswana, rijd de grens over naar Stevensford Game Reserve, 
ontspannen of boek een gegidste wandeling door het reservaat

Chalet, Stevensford Game Reserve ✓ ✓
Transfer naar luchthaven, 
gegidste wandeling

3 Rit naar Nata, ontspannen bij de lodge Nata Lodge ✓ ✓

4
Gegidste zoutpan tour in open auto en bekijk de vele flamingo's, 
pelicanen en andere vogels, vrije namiddag om te ontspannen bij de 
lodge

Nata Lodge ✓ ✓ Gegidste zoutpan tour

5 Rit naar Chobe River Front, boottocht in de middag op de Chobe River 
en bekijk nijlpaarden, krokodillen, olifanten en zoveel meer Chobe Safari Lodge ✓ ✓ Boottocht

6 Gegidste game drive in open auto in Chobe National Park, prive 
boottocht in de middag op de Chobe River Chobe Safari Lodge ✓ ✓ Game drive, prive boottocht

7 Transfer naar de Victoria Falls in Zimbabwe; optioneel gegidste tour 
naar de watervallen Chobe Safari Lodge ✓ ✓ Transfer naar Victoria Falls Gegidste tour naar Victoria Falls

8 Vrije dag, ontspannen bij de lodge of boek een activiteit Chobe Safari Lodge ✓ ✓ Optionele activiteiten

9
Rit naar de grens met Namibie, rijd de grens over naar de Zambezi 
Region (voorheen bekend als de Caprivi Strip), ontspannen of boek een 
optionele activiteit zoals een boottocht of game drive 

Camp Kwando ✓ ✓ Optionele activiteiten

10
Rit naar de grens met Botswana, rijd de grens over naar de Okavango 
Delta Panhandle, kijk uit voor wilde dieren onderweg, ontspannen bij de 
lodge 

Drotskys Cabins ✓ ✓

11
Vrije dag om eigen activiteiten te kiezen of ontspannen bij de lodge, als 
alternatief kunt u op zoek gaan naar historische rotskunst bij de 
nabijgelegen grotten en heuvels 

Drotskys Cabins ✓ ✓ Optionele activiteiten

12 Rit naar Maun, ontspannen nabij de rivier bij de lodge Thamalakane River Lodge ✓ ✓

13 Gegidste Mokoro tour in de Okavango Delta Thamalakane River Lodge ✓ ✓ Mokoro tour

14 Vrije dag om eigen activiteiten te kiezen; vlucht over de delta, boottocht 
of gegidste game drive in Moremi Game Reserve Thamalakane River Lodge ✓ ✓ Optionele activiteiten

15
Rit naar Khama Rhino Sanctuary, ontspannen bij het kamp, of 
zelfstandige game drive in relax at camp, or take a self-drive safari door 
de sanctuary

Chalet, Khama Rhino Sanctuary ✓

16 Vrije dag om eigen activiteiten te kiezen; gegidste wandelingen, 
gegidste -of zelfstandige game drives Chalet, Khama Rhino Sanctuary Zelfstandige game drive Optionele activiteiten

17
Optionele gegidste wandeling om neushoorns bij te houden, vertrek uit 
de lodge, rit naar de grens met Botswana, rijd de grens over naar Zuid-
Afrika, rit naar de lodge, ontspannen of nachtsafari

Buffalo Thorn Safari Lodge ✓
Neushoorns bijhouden & 
nachtsafari 

18 Laatste ochtend voor een optionele gegidste safari, vertrek uit de lodge, 
rit naar de luchthaven, inleveren huurauto, vlucht naar huis Vliegtuig ✓ Optionele ochtend game drive 

Offerte overzicht zelfstandige reis: 
Botswana Detour

Voor details en voorwaarden zie de uitgebreide offerte op de website, of neem contact met ons op: info@safarisopmaat.nl
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