Offerte overzicht zelfstandige reis:
Botswana Maun to Maun

DINER

OVERNACHTINGSLOKATIE

LUNCH

PLAN VOOR DE DAG

ONTBIJT

DAG

INBEGREPEN
MAALTIJDEN

1

Aankomst Maun, ophalen huurauto, rit naar lodge. Sunset boottocht in
de namiddag

Thamalakane River Lodge

2

Rit naar Khwai concessie, ontspannen bij de lodge, nachtsafari

Sango Safari Camp

✓

✓

✓

Sango Safari Camp

✓

✓

✓

Sango Safari Camp

✓

✓

✓

Sango Safari Camp

✓

✓

✓

3
4

Geniet elke dag van 2 inbegrepen gegidste activiteiten in de Khwai en
Moremi concessies. Keuze uit game drives, nachtsafari's, mokoro en
culturele tours. Ontspan bij uw lodge tussendoor

5

INBEGREPEN GEGIDSTE
ACTIVITEITEN

GEGIDSTE ACTIVITEITEN
VOOR EIGEN REKENING

Boottocht
Nachtsafari

2 gegidste activiteiten per dag

6

Ochtend game drive, rit naar Maun. Ontspannen bij lodge, verken Maun
Thamalakane River Lodge
of boek een activiteit voor de middag

✓

7

Optionele vlucht over de Delta. Rit naar Gweta, ontspannen bij lodge

Planet Baobab

✓

8

Dag tour naar de zoutpannen, inclusief bezoek aan meerkatten.

Planet Baobab

✓

9

Rit naar Chobe River Front, boottocht in de middag op de Chobe River

Chobe Safari Lodge

✓

✓

Boottocht

10

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

11

Transfer naar de Victoria Falls in Zimbabwe; optioneel gegidste toer
naar de watervallen

Chobe Safari Lodge

✓

✓

Transfer naar Victoria Falls

12

Vrije dag, ontspannen bij de lodge of boek een activiteit

Chobe Safari Lodge

✓

✓

Optionele activiteiten

13

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

✓

✓

Optionele activiteiten

✓

✓
✓

14

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

15

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

✓

16

Rit naar Maun, ontspannen nabij de rivier bij de lodge

Thamalakane River Lodge

✓

17

Laatste ochtend voor een optionele activiteit, souvenier shopping in
Maun, vertrek uit de lodge, rit naar de luchthaven, inleveren huurauto,
vlucht naar huis

Vliegtuig

✓

Ochtend game drive

Optionele activiteiten
Optionele activiteiten

✓

Zoutpannen dag tour

Gegidste tour naar Victoria Falls

Optionele activiteiten

Optionele ochtend activiteit

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

