Offerte / programma 4x4 kampeervakantie
6 – 26 september 2019
Hartelijk dank voor de interesse in ZaZoe Xperience en de avontuurlijke 4x4 kampeervakantie. Hieronder een mogelijk programma voor een indruk van
de route. Ook staat per dag aangegeven of we zullen overnachten in chalets, guesthouses of kamperen bovenop de auto! De overnachtingen zijn
grotendeels geboekt, routes door de wildparken gaan in onderling overleg / waterstand in Okavango Delta, etc. Er moet dus soms een slag om de arm
worden gehouden voor exacte locaties / overnachtingen. Dit geeft echter wel een goed idee van de reis! Een 4x4 reis gaat van start bij minimaal 4
personen / 2 auto’s en dat is al bereikt. Deze reis heeft dus gegarandeerd vertrek!

Zelf rijden maar met begeleiding!
1
2
3
4
5
6

datum
06-09-‘19
07-09-‘19
08-09-‘19
09-09-‘19
10-09-‘19
11-09-‘19

7
8
9
10
11
12
13

12-09-‘19
13-09-‘19
14-09-‘19
15-09-‘19
16-09-‘19
17-09-‘19
18-09-‘19

14
15
16
17
18
19
20
21

19-09-‘19
20-09-‘19
21-09-‘19
22-09-‘19
23-09-‘19
24-09-‘19
25-09-‘19
26-09-‘19

dagindeling
Aankomst op Johannesburg airport zo vroeg mogelijk in ochtend, 4x4 ophalen, transfer naar ZaZoe (450 km) - lodge
Dag bij ZaZoe, bezoek aan lokale schooltje en grote baobab - lodge maar wel zelf / samen koken!
Bij ZaZoe, oefenen met 4x4’s, inpakken, boodschappen inslaan, game drive of game walk, birding – lodge – zelf koken!
Grens over naar Botswana, nacht bij Serowe: Khama Rhino Sanctuary – community based wildpark, veel neushoorns
Via Khama Rhino Sanctuary door naar Maun (stadje), overnachting bij Island Safari Lodge aan de Thamalakana rivier/delta
Dag ter vrije besteding in Maun – optionele activiteiten mogelijk zoals bijv. een boot- of mokorotocht door de Okavango
Delta of een vlucht per Cessna over de delta
Door naar Moremi / Khwai – mooie wildparken ten noorden van de Okavango Delta. Nacht bij Mbudi camp site of omgeving
Dag om Moremi te verkennen, overnachting op bijv. Mbudi campsite – zeer basic, midden in Moremi / Khwai
Dag in Moremi en Savuti, overnachting op een van de campings bijv. Third Birdge – prachtige plek, kleine camping, basic
Door Savuti en Chobe national parks, overnachting bij Muchenje camping– nog altijd middenin de natuur
Dag in de omgeving van Chobe National Park en Chobe Forest Park tijd voor game drives – Muchenje campsite
Dag in Kasane, overnachting bij Kwalape Lodge (veel in en rond Kasana te doen, bijv. boottocht of self-drive in Chobe)
Dag in Kasane, overnachting bij Kwalape Lodge, gezellige lodge, ruimte voor optionele activiteiten zoals bijv. een bezoek
aan de Victoria watervallen vanuit Zimbabwe, bezoek aan Chobe Game Reserve
Door naar Senyati Safari Camp, camping in de bush, veel olifanten als vaste bezoekers, pracht schuilhut bij waterplek
Door naar Nata, overnachting bij Nata Lodge. Mogelijkheid tot bezoek aan Makgadikgadi zoutpannen / birdpark
Grens over bij Grobler’s Bridge, door naar ZaZoe Xperience, lekker in de lodge slapen – zelf / samen koken
Door naar het noordelijke gedeelte van Kruger Park. Ongerept, ruiger dan het zuiden. Kamperen bij Punda Maria, in ’t park
Hele dag in Kruger Park, zelf game drives rijden. Kamperen bij Tzendse campsite – erg rustig, in prachtig deel van ’t park
Nog een dag in het Kruger Park, zelf game drives rijden. Kamperen in Letaba camp
Laatste dag in de bush, rustig rijden richting Hazyview. Overnachting daar in luxe boetiek hotel Perry’s Bridge
Transfer naar Johannesburg, 4x4 inleveren en terugvlucht naar Europa, vertrek vlucht in de avond of volgende dag

De reissom is voor 2019: geen € 3.995 maar € 3.595 per persoon - bij minimaal 2 volwassenen in 1 auto
Dit is een speciale Seasons lezersaanbieding voor 2019. Een mooie korting van 10%.
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Bij deze reissom zijn de benoemde activiteiten bij ZaZoe inbegrepen. Voor de overige dagen staan er af en toe optionele activiteiten benoemd. Die zijn
niet inbegrepen in de reissom. Ook eventuele extra overnachtingen (dag 0 en dag 22) in / rond Johannesburg zijn niet inbegrepen maar zeker te
organiseren.
Gedurende de dagen bij ZaZoe kunnen jullie net zoveel extra game drives, wandelingen, ritjes te paard maken als jullie zelf willen. Daarnaast is het altijd
mogelijk om vanuit een schuilhut het wild te observeren en van heel dichtbij te fotograferen. Deze activiteiten zijn voor jullie gratis. Verder zijn er extra
activiteiten mogelijk. Zie onze website www.zazoetravel.com voor nog veel meer ideeën!
Accommodatie: prijzen zijn gebaseerd op verblijf bovenop de ‘eigen’ 4x4 auto in een tent en anders in 2-persoons kamers c.q. tenten/campings als we
onderweg zijn in Botswana en Zuid-Afrika. We zullen zoveel mogelijk kleinschalige en gezellige lodges en campings kiezen. Maaltijden op de campings
zijn basic maar er wordt voor je gekookt. Meehelpen mag altijd! Voor de eetkosten wordt een gezamenlijke pot gemaakt. Rex begeleidt deze reis en
verdeelt zijn tijd en aandacht over de auto’s. Hierdoor heb je ook je eigen gids, navigator en indien nodig, chauffeur, bij je.

De reissom is inclusief
> Gehuurde Toyota Landcruiser 4x4 met onbeperkt aantal kilometers voor 21 dagen
> Begeleiding tijdens de gehele reis, Nederlands sprekende gids / kok
> Complete kampeeruitrusting, gereedschap, reservewiel, extra dieselcans, routeboek zuidelijk Afrika
> Standaard verzekering met afkoop eigen risico tot ZAR 20.000
> Alle overnachtingen op officiële campings en bij guesthouses / lodges, van basic tot comfortabel
> Entreegelden voor de nationale wildparken in Zuid-Afrika en Botswana
> Persoonlijke begeleiding tijdens de gehele Xperience
> Technische assistentie Toyota incl. vervangend vervoer indien noodzakelijk
> Cross border documenten voor de 4x4’s
> Eindschoonmaak auto’s
Deze reissom is exclusief
> Aanvullende verzekering voor de huurauto met afkoop (verlaging) eigen risico van ZAR 20.000 tot ZAR 3.000 (ca. € 200,-)
+ verzekering tegen diefstal  verhuurder van de auto’s biedt dit op aankomstdag aan
> Dieselkosten en andere kosten voor de auto zoals tol, olie en reguliere slijtagekosten
> Eten & drinken
> Extra / optionele activiteiten
> Reis- en/of annuleringsverzekering
> Vliegtickets naar en van Johannesburg
> Visumkosten Botswana & Zimbabwe (Botswana alleen BWP 190 per auto, Zim alleen € 30 per persoon)
> Fooien en persoonlijke uitgaven
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Voorstel
Nogmaals, de dagindeling is onder voorbehoud en de activiteiten bij ZaZoe kunnen we veelal ter plaatse nog aanpassen aan ieders
wensen. Aangezien we veel gebruik maken van andere accommodaties en drukbezette huurauto’s dienen we die reserveringen wel zo
vroeg mogelijk vast te leggen. De route kan altijd nog iets wijzigen indien campings / lodges niet beschikbaar zijn.
Een boeking is definitief zodra de aanbetaling ontvangen is. Hiervoor is een Nederlandse bankrekening beschikbaar. Een boeking is
bevestigd zodra de aanbetaling van 50% van de reissom is ontvangen. Daarvoor ontvangen jullie een factuur. Idem voor het restant van
de reissom waar een maand voor vertrek ook eenzelfde factuur voor komt.
Maar eerst zijn wij erg benieuwd naar een eerste reactie. Is dit conform wens? Bij vragen graag mailen. Voor Botswana is een reis binnen
een jaar tijd al redelijk ‘last minute’. Hoe eerder we je interesse weten, des te beter is het voor de boekingen van huurauto en
overnachtingen.
Vanaf 1 december zijn wij weer in Nederland dus dan is het ook mogelijk om deze reis verder inhoudelijk en persoonlijk te bespreken. Een
afspraak is dan zó gemaakt.
Met zonnige groet,
In Zuid-Afrika :
Rex & Natascha Snelder
ZaZoe Xperience
P.O. Box 50
Swartwater 0622, South Africa
Cell Natascha +27 (0)72 91 71 626
Cell Rex +27 (0)72 05 50 464
internet: www.zazoetravel.com

In Nederland (vanaf 01-12-2018):

06-11 44 68 69
06-20 85 56 69
e-mail: info@zazoetravel.com

Zoover link
Facebook link
YouTube link
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