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Zuidelijk Afrika…
U wordt wakker van een geluid buiten de camper. U gaat een kijkje
nemen en staat oog in oog met enkele gnoes, die rustig grazen van het gras rond uw
camper. Na een ontbijt op de camping besluit u verder te rijden naar
het Kruger National Park. Tijdens uw safari heeft u geluk en ziet u enkele dieren van
de Big Five. Tijdens een heerlijke braai ‘s avonds bij uw camper
geniet u na van alle avonturen die u vandaag heeft beleefd.
Zomaar een dag uit een schitterende camperreis door zuidelijk Afrika,
vol overweldigend natuurschoon en prachtige wilde dieren.
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Zuidelijk Afrika
Big 5
Hét hoogtepunt van veel reizigers in zuidelijk
Afrika is hun ontmoeting met de Big Five (de
leeuw, de olifant, het luipaard, de neushoorn
en de buffel). Wilde dieren kunt u op veel plekken al spotten vanuit uw camperraam! Met een
gamedrive of een gamewalk, onder begeleiding
van een ervaren gids, komt u de dieren nóg
gemakkelijker tegen. De gidsen blijven vaak met
elkaar in contact om elkaar te informeren waar
bepaalde dieren gespot zijn. Dat maakt de kans
op het zien van bijzondere wilde dieren groter.

Braai
In zuidelijk Afrika is het braaien ontzettend populair. Het is een sociale aangelegenheid, met eigen sociale normen en specifieke tradities. In de Afrikaanse
cultuur is dit echt een mannending.
Op campings zult u op elke campingplek een braai zien staan waar u gebruik
van kunt maken. Deze werken vaak op kolen, maar soms ook op hout.

Kamperen in zuidelijk Afrika
Reizen per camper door zuidelijk Afrika is een
geweldige ervaring. U bent dicht bij de natuur
en de wilde dieren en kunt gaan en staan waar
u dat wilt. U heeft uw eigen huis op wielen
namelijk altijd bij de hand.
De campings zijn op de mooiste locaties
gelegen. De faciliteiten zijn voor Afrikaanse
begrippen erg goed. Er is vaak een keuken en
wasgelegenheid. Grappig om te weten is dat er
meer baden zijn dan douches! Er is beveiliging
op iedere camping, om er zeker van te zijn dat
er geen gevaar is van bijv. wilde dieren.
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Zuid-Afrikaanse wijn

Afrikaans leren!
Wij Nederlanders kunnen, als we een
beetje moeite doen, veel woorden uit
de Afrikaanse taal verstaan. Kijk bijvoorbeeld eens naar de volgende woorden!

Rondom Stellenbosch liggen verschillende wijnboerderijen in het landschap verspreid. Bij veel
wijngaarden kunt u genieten van een tour met
proeverij! Geniet in een zonnige groene vallei
van verschillende glaasjes wijn en een lekker
stukje verse kaas.
Een aanrader is om een tour te doen die
meerdere wijnboerderijen aandoet. U wordt
dan rondgeleid en hoeft zelf niet te rijden!

Howzit?: Hoe is het?
Baie dankie: Veel dank
Bakkie: Pickup truck
Bromponie: Scooter
Kameelperd: Giraffe
Verkleurmannetjie: Kameleon
Loerpypie: Verrekijker
Vuurhoutjie: Lucifer

Het Krugerpark telt
147 verschillende zoogdieren,
meer dan 500 vogelsoorten,
114 verschillende reptielen, 227
verschillende vlindersoorten
en 336 verschillende soorten bomen!
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PREMIUM SELECTIE
Luanda

Uige
Kashiba
Kitwe

Lobito

Huambo
Lubumbashi

Xangongo

Lusaka

Mahajanga

Lilongwe

Tete

Antananarivo

Harare
Bulawayo
Windhoek

Dieren spotten,
wandelen en wijn proeven

Toliara

Gaborone
Pretoria
Maputo

Johannesburg

Combineer het beste dat Zuid-Afrika en Namibië te bieden
hebben. Maak een safari in het Kruger National Park,
zie de schildpadden bij St. Lucia, rij door de woestijn in Namibië,
bewonder de luipaarden bij de Africat Foundation, proef de
wijnen in Stellenbosch en sluit uw reis af met een diner op het strand.

Bloemfontein

Tolanaro

Maseru

East London
Port Elizabeth
Cape Town

Best of Africa
Dieren spotten

Namibië

Kaapstad

U begint uw reis in Johannesburg waar u uw
camper ophaalt en overnacht.
U reist naar Sabie waar u in de omgeving vele
watervallen ziet. Een wandeling naar de Mac
Mac Falls is een echte aanrader.
Vervolg uw weg naar Blyde River Canyon waar u
de prachtige Panorama Route rijdt. Overal heeft
u een adembenemend uitzicht. Stop even bij de
Drie Rondavels, God’s Window, The Pinnacle en
Bourke’s Pothole om optimaal te genieten.
Op naar het Kruger National Park voor de
komende nachten. Trek er vroeg in de ochtend
met uw camper op uit en zie de vele dieren in
het park van dichtbij.
U verblijft middenin de natuur en hoort ’s nachts
de dierengeluiden om u heen.
Na het verlaten van het Kruger National Park
overnacht u in Swaziland, waar u wederom vele
wilde dieren te zien krijgt.
Het Hluhluwe Umfolozi National Park is een
thuis voor vele zwarte en witte neushoorns.
Wanneer u door de heuvels rijdt heeft u een
goed uitzicht over de lagere open velden.
Vanuit St. Lucia maakt u in de avond een tour
om schildpadden te bekijken. In het donker
wandelt u over het strand op zoek naar de
nesten.
Na een rustige dag in Ballito geniet u nog enkele dagen van de Drakensbergen en het Royal
Natal National Park voor u de camper inlevert in
Johannesburg.

Na een korte vlucht komt u aan in Windhoek
waar u de volgende dag uw camper ophaalt en
naar het Waterberg Plateau rijdt. Hier kunt u
een mooie wandeling naar de top van het plateau maken voor een schitterend uitzicht.
De Africat Foundation biedt een thuis aan vele
jachtluipaarden en luipaarden. In combinatie
met een overnachting kunt u hier een tour boeken om deze machtige dieren te aanschouwen.
De komende dagen brengt u door in Etosha
National Park. De camping heeft een ‘waterhole’
waar de dieren samenkomen om te drinken, een
prachtig en onvergetelijk gezicht.
Na enkele dagen natuur leert u meer over de
Himba cultuur kennen in het dorpje Kamanjab.
Onder begeleiding ziet u hoe het traditionele
nomadenvolk leeft.
Door naar de kust voor wat ontspanning. Op
dag 2 maakt u een cruise langs de kust op zoek
naar zeehonden en dolfijnen.
Via een laatste stop in Sossusvlei keert u terug
naar Windhoek.

Een dag na het inleveren van uw camper vliegt
u verder naar Kaapstad.
Uw eerste dag in Kaapstad heeft u een leeg programma en kunt u de stad verkennen of heerlijk
ontspannen bij het zwembad van uw hotel.
De volgende dag maakt u de ‘Walk to Freedom’
tour. U leert meer over de geschiedenis van
Zuid-Afrika en bezoekt een township. In de
middag bekijkt u Robben eiland waar Nelson
Mandela vele jaren gevangen zat.
U kunt heerlijk uitslapen want u wordt pas
in de middag opgehaald voor uw wijntour bij
Stellenbosch.
In de wijnkelder ziet u hoe de wijnen gemaakt
worden. Na het maken moet de wijn natuurlijk
ook geproefd worden, u vertrekt ongetwijfeld
met uw favoriete fles naar huis.
Uw laatste dag in Kaapstad is aangebroken.
Ga met de kabelbaan de Tafelberg op voor een
geweldig uitzicht over de stad en het water.
U sluit uw reis af met een heerlijk diner op het
strand. Met een glas wijn in de hand ziet u de
zon ondergaan en geniet u van het eten. Een
prachtig einde van een onvergetelijke reis.
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Dagindeling
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9
Dag 10
Dag 11
Dag 12
Dag 13

Dag 14
Dag 15
Dag 16
Dag 17

Dag 18
Dag 19
Dag 20
Dag 21
Dag 22

Vlucht van Amsterdam naar Johannesburg
Camper ophalen
Sabie
Blyde River Canyon
Kruger National Park
Satara
Kruger National Park
Berg-en-Dal
Ezulwini, Swaziland
Hluhluwe
St. Lucia Wetlands / Cape Vidal
Schilpadden tour in de avond
Ballito
Drakensbergen / Royal Natal National Park
Drakensbergen / Royal Natal National Park
Johannesburg
Camper inleveren in Johannesburg
Vlucht van Johannesburg naar Windhoek
Verblijf in een hotel
Camper ophalen in Windhoek
Waterberg Plateau
Waterberg Plateau
Okonjima
Africat Foundation tour & overnachting*
* op eigen gelegenheid
Etosha National Park
Etosha National Park
Kamanjab
Swakopmund
Swakopmund
Zeehonden & dolfijnen cruise

370 km
115 km
120 km

70 km
250 km
270 km
95 km
200 km
480 km

Dag 23 Sesriem / Sossusvlei
Dag 24 Windhoek
Dag 25 Camper inleveren in Windhoek
Verblijf in een hotel
Dag 26 Vlucht van Windhoek naar Kaapstad
Verblijf in een hotel
Dag 27 Kaapstad
Walk to Freedom Tour met bezoek Robben eiland
Dag 28 Kaapstad
Stellenbosch wijntour
Dag 29 Kaapstad
Afsluiting van de reis met diner op het strand
Dag 30 Vlucht van Kaapstad naar Amsterdam
Dag 31 Aankomst in Amsterdam

350 km
305 km

350 km

305 km
90 km

Tips van uw reisadviseur
Karlijn Hoff

210 km
148 km
405 km

- Heerlijk dineren in Johannesburg bij het Emperor Hotel Caesars
- Naast een waterhole genieten van het voorbijkomend wild
tijdens uw lunch bij de camper
- Paardrijden in Mlilwane, Swaziland
- Kamperen en dineren in luxe bij Onguma Bush Camp, Namibië
- Geniet van de weidsheid van de Etosha zoutpan
- Een unieke toiletervaring in een open rondavel bij de Okonjima
Africat Foundation. Hier ziet u de impala’s voorbij wandelen
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ROUTESUGGESTIE
Luanda

Uige

Panorama route

Kashiba

Deze route brengt u langs de vele natuurparken van Zuid-Afrika, zoals Royal
Natal National Park en Kruger National Park. Geniet van de mooie stranden,
neem een verfrissende duik of spot dolfijnen en walvissen. U zult uw ogen
uitkijken in de parken om wilde dieren zoals de olifant, leeuw, luipaard,
buffel en neushoorn te zien. Laat u betoveren door de schoonheid van de
‘Panorma Route’.

Kitwe
Lobito

Huambo
Lubumbashi

Xangongo

Mahajanga

Lilongwe

Tete

Lusaka

Antananarivo

Harare
Bulawayo
Windhoek

Dagindeling
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9
Dag 10
Dag 11
Dag 12
Dag 13
Dag 14
Dag 15
Dag 16
Dag 17
Dag 18
Dag 19
Dag 24
Dag 25

Verblijf in een hotel in Johannesburg
Camper ophalen in Johannesburg,
verblijf in Vrede
Royal Natal National Park
Royal Natal National Park
Drakensbergen
Drakensbergen
KwaBhekiTung
KwaBhekiTung
St. Lucia Wetlands
Hluhluwe
Hluhluwe
Mlilwane natuur reservaat (Swaziland)
Kruger National Park
Kruger National Park
Kruger National Park
Hoedspruit
Sabie
Ezemvelo natuur reservaat
Camper inleveren in Johannesburg
verblijf in een hotel in Johannesburg
Vlucht van Johannesburg naar Amsterdam
Aankomst in Amsterdam

Toliara
Pretoria

Gaborone
Johannesburg

225 km
200 km

Bloemfontein

140 km
340 km
160 km
110 km
270 km
215 km
85 km
170 km
195 km
100 km
320 km
180 km

Maputo

Tolanaro

Maseru

East London
Port Elizabeth
Cape Town

Verlengmogelijkheid
Dag 19
Dag 20
Dag 21
Dag 22
Dag 23

Bela Bela
Pilanesberg National Park
Pilanesberg National Park
Pilanesberg National Park
Camper inleveren in Johannesburg
verblijf in een hotel in Johannesburg
Dag 24 Vlucht van Johannesburg naar Amsterdam
Dag 25 Aankomst in Amsterdam

70 km
175 km
50 km
200 km

Deze route is een voorbeeld van de vele routemogelijkheden. U kunt uw reis
geheel naar uw eigen wensen aanpassen. Natuurlijk helpen wij u graag om
uw ideale route samen te stellen.

ZUID-AFRIKA
Johannesburg
Johannesburg is het economisch en cultureel centrum van Zuid-Afrika.
Johannesburg is het best te omschrijven als een dynamische metropool,
alles en iedereen is altijd in beweging. De stad heeft haar bezoekers veel
te bieden, van gezellige eetgelegenheden en bruisende uitgaansmogelijkheden, tot interessante bezienswaardigheden op het gebied van cultuur en
entertainment. Johannesburg is een stad van grote contrasten. Het moderne
centrum staat lijnrecht tegenover de arme wijken buiten de stad.

Drakensbergen
De Drakensbergen werden door Unesco uitgeroepen tot Werelderfgoed.
Deze keten van prachtige bergen zorgt voor adembenemende verzichten.
Wandelen en klimmen zijn populaire activiteiten in het gebied.

KwaBhekiThunga
KwaBhekiThunga ligt in het hart van Zululand. In dit cultureel dorp kunt
u kennis maken met de authentieke Afrikaanse cultuur. Leer over de
Afrikaanse manier van leven door middel van een tour of een verblijf in
een van de accomodaties. De families die in het dorp wonen zijn trots op
hun geschiedenis, en delen deze graag met u. Maak kennis met met het
dorpshoofd, bezoek de lokale supermarkt en proef van het lokale bier. In de
avond worden traditionele dansen opgevoerd voor de bezoekers.

iSimangaliso Wetland Park
Het nationale park is erg divers en bestaat uit meren, moeras, begroeide
zandduinen en koraalriffen. Dit park is het thuis van walvissen, dolfijnen,
reuze zeeschildpadden en walvishaaien, maar op het land leven giraffes, luipaarden, neushoorns, olifanten en vele andere wilde dieren. Een schitterend
ongerept natuurgebied.

Hluhluwe
Het Hluhluwe Umfolozi Park is één van de meest populaire parken in ZuidAfrika. Het park is opgericht in 1895 en is daarmee het oudste gamepark in
Afrika. Het natuurreservaat staat bekend om zijn variatie aan dieren, vogels

en zijn rijke diversiteit van bomen en planten.
Hier leeft veel wild zoals giraffen, buffels, impala’s, zebra’s en neushoorns.
Men probeert hier het uitsterven van de witte neushoorn te voorkomen.

Swaziland
Swaziland is als vakantieland al jaren in trek, dit komt voornamelijk door de
interessante Swazi cultuur en geschiedenis. Daarnaast vanwege de bijzondere flora en fauna die dit land rijk is.
Als u op zoek bent naar een authentiek stukje Afrika mag u Swaziland niet
missen!

Kruger National Park
In het wereldberoemde Kruger National Park is de kans om wilde dieren
tegen te komen ontzettend groot. In het totaal omvat het park ongeveer
twee miljoen hectare met de meest unieke flora en fauna.
Ook de mens heeft sporen achtergelaten in het park, van Bushman wandschilderingen tot majestueuze archeologische opgravingplaatsen zoals
Masorini en Thumlamela.

Ezemvelo
Het natuur reservaat bestaat uit spectaculaire kliffen en grote rotsformaties.
In Gauteng kunt u de oude rotstekeningen bewonderen die open zijn gesteld
voor het publiek. In het park heeft u een prachtig uitzicht over de Wilge
River. Het park is rijk aan mooie graslanden en wetlands.

Pilanesberg National Park
Het Pilanesberg National Park ligt vlak bij Sun City. Het nationaal park heeft
een rustig savannelandschap met rijke fauna en een grote diversiteit in de
vegetatie. In het park komen meer dan 35 grote zoogdieren en 50 kleine
dieren voor en heeft de op drie na grootste populatie witte en zwarte neushoorns. Voor de vogelliefhebbers beschikt het park over vijf vogelobservatieposten om vogels van dichtbij te kunnen bekijken.
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Luanda

ROUTESUGGESTIE

Uige
Kashiba
Kitwe

Lobito

Huambo
Lubumbashi

The Big Five

Xangongo

Ontdek het beste van Zuid-Afrika tijdens deze prachtige reis van
Johannesburg naar Kaapstad of vice versa.
Leeuwen, olifanten, gnoes en hyena’s wandelen door de parken en drinken uit de waterhole waar u vanuit uw camper perfect uitzicht op heeft.
Reis langs de mooie kustplaatsen en proef een van de heerlijke ZuidAfrikaanse wijnen.

Lusaka

Mahajanga

Lilongwe

Tete

Antananarivo

Harare
Bulawayo
Windhoek
Toliara

Gaborone
Pretoria
Johannesburg

Maputo

Tolanaro

Bloemfontein
Maseru

East London
Port Elizabeth

Dagindeling
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9
Dag 10
Dag 11
Dag 12
Dag 13
Dag 14
Dag 15
Dag 16
Dag 17
Dag 18
Dag 19
Dag 20
Dag 21
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Verblijf in een hotel in Johannesburg
Camper ophalen in Johannesburg, verblijf in Sabie
Blyde River Canyon via Panorama Route
Blyde River Canyon
Kruger National Park
Kruger National Park
Kruger National Park
Kruger National Park
Mlilwane, Swaziland
Bushbaby Lodge
Bushbaby Lodge - bezoek Hluhluwe Imfolozi Park
St Lucia Wetlands
Ballito
Ballito
Drakensbergen
Drakensbergen
Golden Gate National Park
Golden Gate National Park
Middelburg
Mountain Zebra National Park
Addo Elephant Park

Cape Town

360 km
120 km

120 km

Dag 22
Dag 23
Dag 24
Dag 25
Dag 26
Dag 27
Dag 28
Dag 29
Dag 30
Dag 31
Dag 32
Dag 33
Dag 34
Dag 35
Dag 36

550 km
125 km
245 km

Deze route is een voorbeeld van de vele routemogelijkheden. U kunt uw reis
geheel naar uw eigen wensen aanpassen. Natuurlijk helpen wij u graag om
uw ideale route samen te stellen.

200 km

280 km
275 km
60 km
200 km
420 km

Addo Elephant Park
Tsitsikamma National Park
Tsitsikamma National Park
Wilderness National Park
Oudtshoorn
Hermanus
Franschhoek
Franschhoek
Simon’s Town
Simon’s Town
Camper inleveren in Kaapstad en verblijf in een hotel
Kaapstad
Kaapstad
Vlucht van Kaapstad naar Amsterdam
Aankomst in Amsterdam

300 km
160 km
60 km
360 km
95 km
95 km
50 km

ZUID-AFRIKA
Golden Gate Highlands National Park
Dit park dankt zijn naam aan de goudkleuren die de zon op de zandstenen
kliffen tovert, speciaal bij de imposante Brandwag rock. Het hoogste punt
in het park, Ribbokkop, biedt een prachtig uitzicht over het park en speelt
met de kleuren van het land wanneer de avond valt. Ook diverse diersoorten
als het wildebeest, de zebra, de springbok en vele vogelsoorten leven in dit
park.

Mountain Zebra National Park

Blyde River Canyon
De Blyde River Canyon is de op twee na diepste canyon ter wereld en strekt
uit over een lengte van 20 kilometer. De horizon wordt gesierd door bergen
en dalen zo ver u kijken kunt, terwijl u aan de rand staat van de 600
tot 800 meter diepe canyon. Breng ook zeker een bezoek aan de Three
Rondavels en de Bourke’s Luck Potholes.

De benoeming van dit nationale park heeft de Cape Mountain Zebra van
uitsterven gered. De vlaktes en diepe valleien geven deze dieren een betoverend thuis en momenteel leven er ongeveer 300 dieren. Andere voorkomende diersoorten zijn de cheetah, de zwarte neushoorn, de eland, het
wildebeest en de gemsbok.

Addo Elephant Park
Het park voor olifanten in Addo is uniek, ervaar zelf hoe het is om midden
in de natuur te zien hoe de olifanten ’s ochtends bij een drinkplaats samen
komen. Ook vindt u hier vele vogelsoorten, buffels en zelfs jakhalzen.

Kruger National Park

Tsitsikamma National Park

De vogels fluiten en u stopt om de haverklap om te genieten van het dierenleven. Gazelles springen over de weg terwijl u in het struikgewas vele
kudu’s, zebra’s en olifanten ziet. Stop een tijdje bij een drinkplaats waar dieren als buffels, nijlpaarden, krokodillen, apen, gnoes en vele andere soorten
langs komen wandelen. Verken het park optimaal met een gids tijdens een
gamedrive in de ochtend, middag of avond. Rijd het park door van noord
naar zuid en verblijf op bijvoorbeeld Olifants, Satara en Lower Sabie.

Simon’s Town

Swaziland
U kunt de rust bijna voelen wanneer u de grens overgaat naar het vriendelijke Swaziland. Maak kennis met Lucy, het lokale nijlpaard en kijk hoe ze
rustig staat te grazen. Ook kunt u hier paardrijden en mountainbiken of een
wandeling met een gids maken door het park.

KwaZulu-Natal
In het noorden kunt u in Zululand kennismaken met de lokale bevolking en
de prachtige cultuur. Daarnaast kunt u helemaal tot rust komen aan prachtige stranden. Hier vindt u tevens vele watersportmogelijkheden als duiken,
vissen, surfen en waterskiën.

U kampeert aan het water op de prachtig gelegen camping van Storms River
Mouth. U ziet klipdassies in de zon liggen terwijl u door bossen en langs
de ruige kustlijn wandelt. Ook een kajaktocht en zwemmen in de baai zijn
mogelijk waarna u op het terras aan het water geniet van een heerlijke
lunch.

De ideale uitvalsbasis voor het verkennen van Kaap de Goede Hoop en de
Kaapse Punt. Nabij uw camping ligt Boulders Beach, bekend om zijn
pinguïnkolonie die van het witte strand zijn thuis heeft gemaakt.

Kaapstad
De Tafelberg torent boven de stad uit en geeft een fabuleus uitzicht over de
stad en het voor de kust gelegen Robben eiland. In de V&A Harbour vindt u
vele winkels en klinkt altijd muziek. Maak een mooie stadstour waar u meer
leert over de geschiedenis van de stad en sluit uw dag af met een cocktail
aan het prachtige witte strand bij Camps Bay. Een ideaal einde van uw reis.

St. Lucia Wetlands
Het prachtige St. Lucia Wetlands heeft een grote diversiteit aan landschappen. U vindt hier duinen, moeras, beboste kustgebieden, stranden, koraalriffen en mangroves. Wandel in de avond richting het strand waar de nijlpaarden het water uitkomen om te grazen of maak een mooie boottocht.

Drakensbergen
Welkom in het hoogste en langste bergmassief van Zuid-Afrika, het
uKhahlamba-Drakensberg Park. De bergtoppen reiken hoog de hemel in en
trekken vele wandelaars en bergbeklimmers.
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REISVERSLAG

Genieten in divers Zuid-Afrika
Nadat Zuid-Afrika al jaren op het verlanglijstje stond maakte Tabitha van Kessel,
samen met haar vriend en schoonzus, in het najaar eindelijk deze bijzondere reis.
Lees mee met verhalen over leeuwen, walvissen en de heerlijke wijnen..

Van Johannesburg naar Kaapstad
Aapjes kijken

Het Kruger Park & Swaziland

Het zonnetje schijnt aan een strakblauwe hemel
wanneer we onze camper op gaan halen. Na het
inruimen van alle tassen, dekens, keukenspullen
en natuurlijk de braai maken we een flinke rit
naar Sabie.
Op de camping valt meteen op hoe mooi en
schoon het is en we zetten onze camper naast
een rustig kabbelend meertje.
Na een stralende dag koelt het erg af en besluiten we uit eten te gaan. De prijzen zijn erg
gunstig en we genieten van een heerlijk maal
met een goed glas wijn in het restaurant op de
camping.
Vroeg uit de veren voor een rit langs de prachtige Panorama route, een rit met het ene mooie
uitzicht na het andere. We bezoeken watervallen, God’s Window en The Pinnacle voor we
aankomen bij Blyde River Canyon. De camping
zit vol met aapjes die over het speelveld rennen
en door de bomen springen.
Vanaf de camping heb je vele wandelroutes
door het gebied en enkele indrukwekkende uitzichtpunten waar je ook de zonsondergang kan
bekijken.
We rijden met de camper naar de viewpoints
en maken een korte wandeling. De omgeving is
prachtig en we blijven even zitten om te genieten van het uitzicht over Blyde River Canyon.

Op een rode muur zit een neushoornvogel te
genieten van het zonnetje en verderop springen
impala’s de weg over. We zijn aangekomen in
het Kruger Park.
Langzaam rijden we naar onze camping. Een olifant wandelt door het struikgewas, giraffen eten
het laatste groen van de bomen en overal zien
we zebra’s, impala’s en kudu’s.
De avond valt en we genieten op de camping
van de laatste zonnestralen. Ineens zien we iets
langs het hek van de camping lopen, een hyena!
Het blijkt dat deze dieren hier langs de hekken
patrouilleren in de hoop een restant vlees van
de alomtegenwoordige braai toegeworpen te
krijgen.
In het donker gaan we de koude buitenlucht in,
op zoek naar nachtdieren tijdens onze morning
drive. Met lampen speuren we de omgeving af
op zoek naar ogen die oplichten in de duisternis. We zijn zo druk met zoeken dat we eerst
niet eens merken dat er een groep leeuwen op
de weg ligt, net voor ons. Wat een indrukwekkende dieren! We kijken in stilte toe en hopen
dat een leeuw niet zal besluiten naar binnen te
springen…
Terug naar de camping voor het ontbijt en
verder in onze camper. Die dag zien we overal
dieren, wat is dit genieten!
We eindigen de dag op een mooie camping bij
Lower Sabie. De vele verschillende vogels komen
meteen een kijkje nemen in de hoop op wat
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lekkers. Die avond hebben we weer een game
drive geboekt. Een ontzettend leuke gids begint
enthousiast aan de tour en al snel is ons geluk
compleet. In een boom ligt een luipaard, het
dier rekt zich uit, wandelt van de tak af en loopt
rustig verder. De big 5 op één dag, wie had dat
gedacht.
Voor ons vertrek uit Kruger zien we een enorme
kudde olifanten. Ze wandelen de weg over,
dompelen zich onder in de rivier en verdwijnen
aan de overkant.
Verder naar het kleine en gemoedelijke
Swaziland. Na 7 kilometer zachtjes rijden over
een onverharde weg komen we aan op onze
camping.
We hebben een heerlijk uitzicht en in de bossen
om de camper lopen kudu’s en andere dieren
terwijl everzwijnen en impala’s over de camping
wandelen. Er is zelfs een lokaal nijlpaard, Lucy.
Wel moeten we oppassen als we ’s nachts naar
het toilet moeten, Lucy loopt namelijk regelmatig over de camping…

ZUIDELIJK AFRIKA
Dwars door de Transkei

Walvissen en wijn proeven

Onderweg naar het zuiden komen we op de
mooiste plekjes. Naast onze camping in St. Lucia
ligt een boardwalk naar het strand waarvandaan
we nijlpaarden kunnen zien. Als de avond valt
en we het water over turen zien we ze steeds
meer, oogjes op het water die onze kant op
komen. De nijlpaarden komen vanuit alle richtingen naar de kust gezwommen. Eenmaal bij de
kust nemen ze de tijd om rustig te grazen.
Op de camping zijn aapjes bezig met het plunderen van de prullenbakken en komt een kleine
zwerfkat bedelen om een stukje vlees van de
barbecue.
Voor we naar Ballito rijden brengen we nog
een bezoek aan Hluhluwe (spreek uit als sloesloewie). In dit park komt de zeldzame witte
neushoorn voor. Wat een indrukwekkend dier is
dit en wat bijzonder dat we deze dieren nog in
het wild zien.
In Ballito regent het non-stop en de dolfijnen
zijn niet te zien. Het weer in de Drakensbergen
blijkt niet veel beter en er wordt dagenlang
regen en storm aangegeven. Heel erg jammer
maar we besluiten ons er niet aan te wagen
met de camper. Nu rijden we het lange, en niet
overal veilige, stuk door de Transkei.
In Addo Elephant Park is het gelukkig weer stralend weer en we gaan op zoek naar olifanten.
We zitten heerlijk in een open voertuig en zien
niet alleen olifanten door het groen wandelen
maar ook vele buffels en een jakhals kruisen ons
pad. De avonden koelen erg af en dus kruipen
we met een deken dichtbij het vuur en praten
we gezellig na.

Golven beuken tegen de kust, de zon staat hoog
aan de hemel en wij genieten van een koud
glas wijn voor onze camper. In Storms River
Mouth bij het Tsitsikamma National Park hebben we een prachtig plekje veroverd. Een ruige
wandeling over de beroemde Otter Trail brengt
ons naar een prachtige waterval waar we even
uitrusten. Op de terugweg zien we iets ver weg
in het water, wat een geluk, een walvis zwemt
voor ons langs!
Na een heerlijke lunch aan het water zijn we
terug bij onze camper en daar is weer een walvis, een mooi einde van deze heerlijke dag.
In Mosselbaai hebben we weer geluk. We zitten in de zon op het terras en genieten van een
heerlijke lunch. Vanaf het terras zien we vrij
dichtbij enkele walvissen voorbij springen, ook
dolfijnen laten zich zien en de kleine baby’s van
de klipdassies rennen in het rond.
De taxi zet ons af bij een groot ‘estate’, omringd
door wijnranken zover het oog kan zien. Op het
terras wordt de ene na de andere heerlijke wijn
geschonken. Franschhoek is een van de plaatsen
in deze regio die bekend staat om zijn wijnen en
we genieten van een wijnproeverij.
Die avond verwennen we onszelf met fantastische gerechten en heerlijke wijnen. We zijn in
het beroemde ‘Le Quartier Français’. Dit restaurant staat in de top 50 van beste restaurants ter
wereld en de Nederlandse Margot Janse is hier
de chefkok.

Een prachtige afsluiting:
Kaapstad
Deze ochtend geen gebakken eitjes want een
ijverige eekhoorn heeft onze slang van het gas
en de elektriciteitskabel doorgebeten. Deze
laatste is gelukkig door de handyman van de
camping gerepareerd.
We wandelen naar een prachtig wit strand,
grenzend aan de helderblauwe zee. Het zand
hier ligt echter niet bezaaid met roodverbrande
toeristen of zonzoekende locals, nee dit strand
is gereserveerd voor pinguïns. Hier bij Boulders
Beach is een boardwalk aangelegd om deze
dieren op veilige afstand te bekijken. Ideaal als
stop onderweg naar Kaap de Goede Hoop en de
Kaapse Punt.
De laatste dagen brengen we door in Kaapstad.
Ons hotel, Villa Costa Rose, is klein, erg mooi
en wordt gerund door een erg leuk koppel dat
ons tips geeft voor de beste restaurants en leuke
attracties.
We spelen midgetgolf aan de kust, genieten van
het uitzicht vanaf de Tafelberg en verbazen ons
over het prachtige stadsstrand in Camps Bay.
Helaas is onze laatste dag dan alweer aangebroken. We maken een laatste lange wandeling en
lunchen in de zon.
We sluiten de reis af in een lounge bar aan het
strand, een fles wijn en een bordje sushi binnen
handbereik. De zon zakt in het water na een
mooie dag. We proosten op een mooie vakantie
en zullen nog lang nagenieten van deze reis
door het veelzijdige Zuid-Afrika.

169

REISVERSLAG

Wilde dieren, Himba en schitterende natuur
De familie Brouwer maakte hun eerste reis naar Namibië.
Samen maakten zij een onvergetelijke reis, waarbij ze op slag verliefd werden op
het mooie land. Laat u meevoeren naar een land met schitterende natuur,
bijzonder vriendelijke bevolking en unieke wilde dieren.

Onvergetelijk Namibië
Vertrek

Sesriem en Sossusvlei

Swakopmund

Na maandenlange voorbereiding vertrekken we
dan eindelijk naar Namibië! We vliegen met
KLM naar Johannesburg en de volgende ochtend
vliegen we door naar Windhoek. Bij BOBO campers worden we hartelijk ontvangen.
De Discoverer 4 staat al klaar voor ons. Onze
camper is voorzien van alle gemakken zoals
koelkast, keukenblok, chemisch toilet en 2 bedden. We krijgen uitleg over de accu’s en de
zekeringen, de gasflessen, de wc en het gereedschap en gaan dan echt op pad! Wel even wennen, meteen de stad Windhoek in met heuvels,
links rijden en automaat maar het gaat prima.
We slaan flink wat eten voor de komende dagen
in bij de grote SPAR en verbazen ons over hoe
enorm de supermarkten in de grote plaatsen in
Namibië zijn.
Vanwege het verleden van Namibië (Duits
en Zuid Afrikaans geweest), wordt er Engels
gesproken maar vaak ook Afrikaans en soms
Duits. Over het algemeen is het Zuid-Afrikaans
goed te verstaan voor ons. We moeten soms
lachen om de woorden, zoals de “teerweg”.

Via Rehoboth rijden we naar de beroemde hoge
duinen in Sossusvlei. Bij de NWR camping in
Sesriem krijgen we een schitterende plek onder
een grote boom en genieten we van de zonsondergang!
Omdat we op de camping in het nationale park
Sossusvlei zelf staan, mogen we een uur eerder
de poort door dan de mensen die buiten Sesriem
slapen. Vanaf 05.15 uur is de poort open.
De zon komt op en kleurt de rode hoge zandduinen nog roder, wat een adembenemend
gezicht! Bij Dune 45, zo’n 40 km vanaf de poort
stoppen we en maken we prachtige foto’s. We
klimmen de duin op en genieten van het prachtige uitzicht.
Weer terug onderaan de duin ontbijten we buiten bij de camper. Dan rijden we verder tot de
2x4 parkeerplaats, 62 km vanaf de poort. Vanuit
hier is het nog 5 km naar de parkeerplaats bij
Sossusvlei, maar deze weg is over mul zand en
alleen toegankelijk voor 4x4. Vanaf het eindpunt
lopen we de duinen in richting de Deadvlei. We
lopen over de opgedroogde gescheurde grond
met overal hoge rode duinen om ons heen.
Wat een ervaring en zo stil! Dit is één van de
mooiste plekken die we ooit gezien hebben. Het
maakt een enorme indruk en we voelen ons heel
nietig.

Vandaag maken we een lange rit naar
Swakopmund, een leuk Duits aandoend stadje
aan zee. In Solitaire stoppen we om te tanken
en om de beroemde appeltaart van Moose te
kopen. Daarna rijden we via een aantal canyons
met het water er nog in over een eindeloos
durende hobbelweg naar Walvisbaai, waar het
asfalt weer begint. Kort daarna arriveren we in
Swakopmund. Veel mensen overnachten hier in
een pension of hotel omdat het er mistig en kil
kan zijn door de ijskoude Benguela stroom die
vanaf de Zuidpool komt. Wij overnachten echter
op campsite de Alte Brücke.
We wandelen rond in het Duits aandoende
stadje en eten er een lekkere schnitzel.
De volgende ochtend schijnt de zon weer volop
en ziet alles er ineens heel anders uit. We tanken, doen wat boodschappen en rijden naar
Cape Cross, waar zo’n 100.000 tot 200.000
zeehonden zitten. Als we de auto uitstappen
ruiken en horen we ze goed! Er lopen houten
vlonders langs de zee en overal waar we kijken ziet het zwart van deze beesten. Wat een
indrukwekkend gezicht! Ze zijn zo aandoenlijk,
vooral de kleintjes! Ook onder de vlonders
waarop je loopt, liggen ze overal. We houden
het 45 minuten uit en rijden dan weer terug
naar Hentiesbay en dan het binnenland in richting de Brandberg.
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Palmwag

Himba

Etosha

Vandaag staat ons een spannende rit te wachten omdat door de heftige regentijd de weg
naar Palmwag flink kapot is geslagen op sommige plaatsen. We vertrekken rond 7 uur zodat we
genoeg tijd hebben voor de route van vandaag.
We stoppen in Khorixas om te tanken en wat
boodschappen voor de Himba te doen waar we
heen willen vanuit Palmwag (maïsmeel, rijst,
water, suiker en thee).
Het rijden gaat goed en het landschap is schitterend. We gaan door een aantal kleine rivierbeddingen maar de meeste zijn droog. Uiteindelijk
bereiken we Palmwag en krijgen de mooiste
plek op de campsite. We staan aan de rivier op
een plek van een half voetbalveld groot én eigen
sanitair met warme douche, toilet en wastafel
en dat allemaal met rieten omheining en dak.
Dit is echt paradijs.
Palmwag is het gebied van de zeldzame woestijnolifant. Soms komen ze zelfs naar het zwembad van de lodge om te drinken.
De volgende middag gaan we op gamedrive.
We rijden dwars door de struiken door de
prachtige natuur en zien zebra’s, giraffes en
3 cheeta’s niet ver van ons onder een boom.
Wauw! Verder zien we veel springbokken. Vlak
voor zonsondergang parkeert de chauffeur de
auto op een heuvel en haalt hij allemaal lekkere drankjes en hapjes tevoorschijn, zoals
gedroogde mango, nootjes, biltong en toastjes.
Hij stalt alles uit op de motorkap en we genieten
in doodse stilte van de zonsondergang. Een
echte sundowner!

De ochtend erop gaan we naar de Himba in het
noorden. Het is zo’n 3 uur rijden in de open
safari jeep. Onderweg zien we giraffes en veel
springbokken.
De Himba leven in hutjes van klei en koeienstront rondom een kraal waarin de koeien
staan. De koeien zijn hun belangrijkste bezit. Ze
hebben geen water of elektriciteit. De vrouwen
lopen naakt en hebben enkel een vel om hun
middel. De vrouwen wassen zich nooit en smeren zich dagelijks in met een mengsel van oker
en koeienvet. Dit beschermt ze tegen vuil, de
zon en de muggen. Hun haren zijn in strengen
gedraaid met geitenvet. We maken foto’s van de
mensen en de kinderen en ze willen allemaal de
foto’s op het schermpje zien.
Ze vragen ons of we wat verse koeienmelk
willen drinken uit een uitgeholde boomstam,
maar we wijzen naar onze maag en wimpelen
het af. Gelukkig snappen ze het en zijn ze niet
beledigd.
Op de weg terug naar Palmwag lunchen we aan
een rivier en bezoeken we ook nog een schooltje. Een leuke ervaring om alle kindjes in hun
schooluniformen te zien. We worden hartelijk
begroet in alle acht de klassen.
Terug in de lodge zijn we onder de indruk van
deze dag. We beginnen verliefd te worden op
dit land. De natuur is zo geweldig, de mensen
vriendelijk en de rust en stilte zijn oorverdovend!
We eindigen de dag weer bij het vuurtje en
genieten van de sterrenhemel.

Zes dagen lang genieten we van het schitterende wildpark Etosha. We zien giraffes, gieren,
hyena’s, olifanten, springbokken, gnoes, zebra’s
en zelfs neushoorns. Soms gewoon langs de
weg, soms bij één van de vele waterholes.
Ook de 3 campsites in het park hebben elk een
waterhole dat ’s avonds verlicht is en waar je
heerlijk kunt zitten en genieten van de beesten
die er komen drinken. Op elke campsite slapen
we 2 nachten: Okaukuejo in het westen, Halali
in het midden en Namutoni in het oosten.
Etosha is een safaripark zoals we het in onze
dromen hadden voorgesteld! De campings zijn
omheind en zijn dus relatief veilig. We zijn blij
met onze camper omdat je de auto niet uit mag
in het park. Wij kunnen gewoon wat drinken en
wat te eten pakken als we ergens op een mooi
plekje staan bij één van de vele waterholes.
Met pijn in ons hart verlaten we Etosha voor
onze volgende stop: Waterberg, ook een NWR
park. We maken een gamedrive in een open
safari jeep naar het plateau van de Waterberg.
Het uitzicht is schitterend. We komen giraffes,
oryxen en zelfs de zeldzame sabelantilopen
tegen.
Voor de laatste keer genieten we met een
vuurtje bij de camper van de enorm heldere sterrenhemel.
De dag erop leveren we de camper in Windhoek
weer in. Bobo brengt ons naar de luchthaven
voor de terugvlucht.
We hebben een fantastische reis gemaakt en
besluiten volgend jaar terug te gaan!
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Een comfortabel hotel
Na een nacht heerlijk geslapen te hebben trekt u de gordijnen open en ziet in de verte de Tafelberg.
Na het verkennen van de stad ontspant u in de spa of het zwembad waarna u heerlijk dineert in de stad.
Travelhome heeft hotels die aansluiten bij uw wensen, gelegen in zowel de steden als nabij luchthavens.
Op deze pagina vindt u een greep uit ons aanbod.

Hotels
The Aviator OR Tambo International +++

Premier Hotel OR Tambo ++++

Dit comfortabele hotel ligt dichtbij de
luchthaven. Er wordt een gratis shuttleservice aangeboden van en naar de
luchthaven.
Faciliteiten: het hotel beschikt over
een zwembad en een restaurant.

Dit hotel behoort tot een van de betere
hotels in Kempton Park. Er wordt een
gratis shuttleservice aangeboden van en
naar de luchthaven.
Faciliteiten: het hotel beschikt over
een zwembad en een restaurant.

Protea Hotel Wanderers Johannesburg ++++

Garden Court Sandton City +++

Dit 4-sterrenhotel is gebouwd in een feng
shui en Afrikaanse stijl. Het hotel ligt in
het stadsdeel Sandton, dichtbij verschillende luchthavens en heeft een goede
verbinding naar het winkelgebied.
Faciliteiten: het hotel beschikt over een
fitnessruimte.

Prima hotel in de stad, met shuttleservice
van en naar de luchthaven.
Faciliteiten: er zijn twee restaurants
en er is een buitenzwembad aanwezig.

Protea Hotel President Kaapstad ++++

De Waterkant Luxury Apartments ++++

Dit prachtige en luxueuze hotel is zeer
geschikt voor een meerdaags verblijf en
ligt op ongeveer 2 kilometer afstand van
het strand van Clifton.
Faciliteiten: het hotel beschikt over
een buitenzwembad, fitnesscentrum, een
restaurant en een kinderclub.

Deze stijlvolle ‘self catering’ appartementen liggen op een hippe locatie tussen
het V&A Waterfront en het stadscentrum.
Er zijn kleinere en grotere appartementen, allen uiteraard voorzien van een
keuken.

Hotel Verde ++++

Southern Sun Cape Sun Kaapstad ++++

Dit indrukwekkende hotel nabij de luchthaven biedt een CO2 neutraal verblijf.
Alles is erop ingericht de impact op
het milieu zo klein mogelijk te maken.
Faciliteiten: een restaurant, bar en
gratis shuttleservice van en naar de
luchthaven.

Een luxe hotel dichtbij het centrum
gelegen met schitterend uitzicht op de
Tafelberg en de haven. Het hotel ligt op
ongeveer 20 kilometer van de luchthaven.
Faciliteiten: het hotel beschikt over een
zwembad en een health en beauty spa.

Windhoek Country Club Resort ++++

Hotel Safari Court Windhoek ++++

Dit schitterende hotel ligt op ongeveer
vijf minuten rijden van het centrum. De
kamers hebben een moderne inrichting.
Faciliteiten: het hotel beschikt over
een restaurant, een fitnessruimte en een
tennisbaan.

Dit luxe hotel heeft een gratis shuttledienst naar het stadscentrum van
Windhoek. De mooie kamers zijn erg
ruim.
Faciliteiten: het hotel beschikt over een
buitenzwembad, een restaurant en een
bar/lounge.
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Op avontuur in een 4WD
Geniet van de rust in de luxe lodges in de nationale parken, spot de Big 5 tijdens onvergetelijke
gamedrives, proef van de heerlijke Afrikaanse wijnen en maak kennis met de lokale bevolking.
’s Avonds slaapt u in mooie lodges en hotels, tevens bij Travelhome te reserveren.
Met deze 4WD camper of auto wordt uw avontuur door het pure zuidelijk Afrika mogelijk!
Op deze pagina vindt u een greep uit het nieuwe aanbod van 4WD campers en auto’s. Om het
complete en vernieuwde aanbod te bekijken, neem dan een kijkje op www.4wdhuren.nl. Op deze
website ziet u het complete aanbod waaruit u kunt kiezen, zoals een individuele 4WD reis, een
arrangement of een avontuurlijke groepsreis.

Britz 4x4 DC

E

E

Britz 4x4 DL

Britz 4x4 SE
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Bobo Campers
Discoverer 4

BOBO Campers is een Nederlandse camperverhuurder in Zuid-Afrika en Namibië. Het
familiebedrijf bestaat al meer dan 20 jaar. De
medewerkers van BOBO Campers zijn zeer
ervaren en servicegericht.
Bobo Campers staat bekend om de voordelige tarieven en de persoonlijke, klantgerichte benadering, bovendien zijn er vaak
Nederlands sprekende medewerkers aanwezig
om te assisteren indien nodig. Bobo Campers
biedt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week
assistentie aan en organiseert ook georganiseerde individuele tours, waarbij camperhuur,
transfers, verzekeringen, ongelimiteerd aantal
kilometers en alle reserveringen voor uw campings inbegrepen zijn.
Hierdoor hoeft u alleen nog maar te denken
aan genieten!

Dagindeling

Nachtindeling

Dagindeling

Nachtindeling

Dagindeling

Nachtindeling

x4

Discoverer 6

x6

Discoverer FunX2 4x4

x2

Discoverer DC 4x4

x4

Voordelen van
Bobo Campers
t (VOTUJHFUBSJFWFO
t .FFSUBMJHQFSTPOFFM
t (PFEVJUHFSVTUFNPEFSOFDBNQFST
t "VUPNBBUPQUJFPQ%JTDPWFSFS 
en DC 4x4
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Nachtindeling

Verhuurlocaties
Luanda

Uige
Kashiba
Kitwe

Lobito

Huambo
Lubumbashi

Xangongo
Victoria Falls
Maun

Mahajanga

Lilongwe

Tete

Lusaka

Antananarivo

Harare
Bulawayo

Windhoek
Toliara
Gaborone

Pretoria

Nelspruit
Maputo

Johannesburg
Bloemfontein

Tolanaro

Maseru
Durban

East London
Port Elizabeth

Cape Town

Prijzen en specials vindt u op
www.travelhome.nl
Discoverer 4

Discoverer 6

Discoverer FunX2 4x4

Slaapplaatsen

4

6

2

4

Lengte camper

670

670

560

526

Interne hoogte

192

192

180

Hoogslaper



200x141





Bed achterin

200x130

200x130





Dinette

200x125

200x125

200x125









2 x 210x140

Tent
Automaat / handgeschakeld

Discoverer DC 4x4

Beide mogelijk

Beide mogelijk

Handgeschakeld

Automaat

Slide-out









Interne doorloop









Airco





*

*

Douche





*

*

Toilet

*

*

*



Magnetron









TV









DVD









Generator (tegen betaling)









Luifel









Babystoeltje*







*

Stoelverhoger*







*

*
*
*
*

Airco alleen in bestuurderscabine in Discoverer FunX2 4x4 en Discoverer DC 4x4 toevoegen.
Babystoeltje is tegen een toeslag bij te huren. Stoelverhogers dient u zelf mee te nemen.
De Discoverer FunX2 en Discoverer 4 + 6 + DC 4x4 beschikken over een chemisch cassette toilet.
De Discoverer FunX2 en Discoverer DC 4x4 beschikken over een ‘Bush shower’ een sterke zak met een douche sproeier
eraan die u in de boom kunt hangen.

Bobo Campers

Camperinformatie

21
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Maui
M2B

Maui is een gespecialiseerde camperverhuurder in zuidelijk Afrika, met comfortabele campers voor ieder budget. Maui heeft verhuurstations in diverse steden in Zuid-Afrika en in
Windhoek (Namibië). Het is toegestaan om op
asfalt wegen in Zuid-Afrika, Namibië, Lesotho
en Swaziland te rijden met deze campers.

Dagindeling

Nachtindeling

Dagindeling

Nachtindeling

Dagindeling

Nachtindeling

Dagindeling

Nachtindeling

x2

M4BL

x4

M4BI

x4

M6B

x6

Voordelen van Maui
t -PDBUJFTJO;VJE"GSJLB
& Namibië (Windhoek)
t "MMFDBNQFSTWPPS[JFOWBOEPVDIF 
toilet, magnetron en cd speler
t (SBUJTDBNQJOHTUPFMUKFTFOUBGFM
inbegrepen
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Verhuurlocaties
Luanda

Uige
Kashiba
Kitwe

Lobito

Huambo
Lubumbashi

Xangongo
Victoria Falls

Mahajanga

Lilongwe

Tete

Lusaka

Antananarivo

Harare
Bulawayo

Maun
Windhoek

Toliara
Pretoria

Gaborone

Bloemfontein

Tolanaro

Maputo

Johannesburg
Maseru

Durban

East London
Port Elizabeth

Cape Town

Prijzen en specials vindt u op
www.travelhome.nl
M2B

M4BL

M4BI

Slaapplaatsen

2

4

4

M6B
6

Lengte camper

500

690

690

690

Interne hoogte

180

200

200

200

174x155*

220x127

200x120

185x120

180x127

180x120

200x120
Automaat

Hoogslaper
Dinette

210x120

Dinette 2
Automaat / handgeschakeld

Maui

Camperinformatie

Handgeschakeld

Handgeschakeld

Handgeschakeld

Slide-out









Interne doorloop









Airco









Douche









Toilet









Magnetron









TV









DVD









Generator (tegen betaling)









Luifel









Babystoeltje









Stoelverhoger









* De afmeting van het bed kan aangepast worden naar 190x155
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ZUIDELIJK AFRIKA

Britz
4WD SE

Dagindeling

Nachtindeling

Dagindeling

Nachtindeling

Dagindeling

Nachtindeling

Dagindeling

Nachtindeling

Dagindeling

Nachtindeling

x2

4WD SLE
Britz is een gespecialiseerde camperverhuurder
in Zuidelijk Afrika, met een ruime keuze uit
verschillende typen 4WD’s. Deze camperverhuurder heeft verhuurstations in de grote
steden van Zuid-Afrika, maar ook in diverse
omringende landen. Ophalen in Zuid-Afrika en
inleveren in één van de omringende landen is
hierdoor bijvoorbeeld mogelijk. Zo kunt u uw
reisroute precies zo plannen zoals u dat wilt.
Kijk voor het volledige aanbod van Britz
campers online.

x2

4WD DCE

x4

4WD STX

x2
Voordelen van Britz

4WD DLE

t ;PXFMWFSIVVSMPDBUJFTJO;VJE"GSJLB 
Namibië, Botswana, Zimbabwe,
Zambia en Mozambique
t (FTQFDJBMJTFFSEJO8%

x4
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Verhuurlocaties
Luanda

Uige
Kashiba
Kitwe

Lobito

Huambo
Lubumbashi
Lusaka

Xangongo

Maun

Bulawayo

Windhoek

Vilanculous
Pretoria

Gaborone

4WD NAVI

Dagindeling

Maputo

Johannesburg

Nachtindeling

Lilongwe

Tete

Livingstone
Victoria Falls Harare

Kasane

Bloemfontein

Maseru
Durban

East London
Port Elizabeth

Cape Town

x2

Prijzen en specials vindt u op
www.travelhome.nl
4WD SE

4WD SLE

4WD DCE

4WD STX

4WD DLE

Slaapplaatsen

2

2

4

2

4

4WD NAVI
2

Lengte camper

530

520

530

530

500

540

210x120

210x140

2 x 210x120

Britz

Camperinformatie

Hoogslaper
Tent
Tweepersoonsbed
Automaat / handgeschakeld

2 x 210x120
191x142

190x168

Handgeschakeld

Handgeschakeld

Handgeschakeld

Handgeschakeld

Handgeschakeld

Handgeschakeld

Slide-out













Interne doorloop













Airco*













Handdouche













Toilet













Magnetron













TV













DVD













Generator (tegen betaling)













Luifel













Babystoeltje













Stoelverhoger













* Airco is alleen beschikbaar in de bestuurderscabine, deze werkt alleen wanneer de motor draait.
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Spectaculair Scandinavië…
Een camperreis door het adembenemende Noorwegen stond al een lange tijd
op uw lijstje. Nu u met uw camper rijdt over de Noorse wegen met uitzicht
op het water en de indrukwekkende fjorden weet u het zeker:
dit is één van de mooiste gebieden van de wereld.
Vanavond parkeert u uw camper op een prachtig groen plekje en
geniet u tot laat van de frisse buitenlucht.
Naast Noorwegen kunt u bij Travelhome ook een camperreis maken
door Finland, Zweden en IJsland.
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ROUTESUGGESTIE

Hoogtepunten van IJsland

Skagafjörd
aff rd
rdur
M
Mývatn

IJsland is het land van vulkanen, geisers, gletsjers en ongerepte natuur.
Tijdens een camperreis door dit schitterende land valt u van de ene
verbazing in de andere. Bezoek de vele nationale parken en ontdek alle
wonderlijke natuurverschijnselen. Met deze routesuggestie ervaart u de
prachtige hoogtepunten van IJsland!

Egil
ggillssta
sstadir

Geysir
Reeykjavik
vikk
Keflaavik
ikk

Skaftafell
kaftafell

Jökulsárron

Bluee Lag
agoon

Dagindeling
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9
Dag 10
Dag 11
Dag 12
Dag 13
Dag 14

Vliegreis van Amsterdam naar Keflavik,
ophalen camper, verblijf in Reykjavik
Reykjavik
Skagafjördur
Skagafjördur
Mývatn
Mývatn
Mývatn
Egilsstadir
Jökulsáron
Skaftafell
Vik
Gouden Cirkel & Geysir
Blue Lagoon
Camper inleveren en vlucht terug

Vik

50 km
285 km
220 km

175 km
250 km
55 km
140 km
175 km
150 km

Bovenstaande route is een voorbeeld van de vele routemogelijkheden. U
kunt uw reis geheel naar uw eigen wensen aanpassen. Natuurlijk helpen wij
u graag om uw ideale route samen te stellen.

Reykjavik
In de gezellige hoofdstad van IJsland valt van alles te beleven. In het centrum vindt u vele hippe cafés, restaurants en winkels. Breng ook zeker een
bezoek aan de 74 meter hoge Hallgrimskirkja kerk. Vanaf hier heeft u een
prachtig uitzicht over de stad. De stad heeft ook vele musea, wij raden het
Aurora Reykjavik aan, hier leert u meer over het Noorderlicht. In de omgeving vindt u het museum Viking World; u kunt hier de replica van het Viking
schip bewonderen waarmee Leif Erikson vanuit IJsland naar Noord-Amerika
voer ca. 1000 jaar geleden. Daarnaast leert u hier meer over de mythologie
van de Noorse goden.

IJSLAND
Skagafjördur

Vik & Zuid-IJsland

Noord-IJsland is een groen gebied waar u veel IJslandse paarden en schapen
tegen zult komen. De IJslandse boeren laten hun schapen in de bergen grazen en drijven hen in september weer bij elkaar. U zult dan ook ongetwijfeld
af en toe moeten stoppen voor overstekende schapen! Skagafjördur is een
fjord waar u allerlei activiteiten kunt ondernemen, zoals raften, paardrijden
en wandelen. Verder naar het oosten vindt u Akureyri, dit is na Reykjavik de
grootste stad van IJsland. U vindt hier een gezellige winkelstraat, een aantal
musea en de Akureyrarkirkja (kerk) met bijzondere glas-in-loodramen. Ten
noorden van Akureyri vindt u Dalvik, een vissersplaats waar u boottochten
kunt maken naar het eiland Grimsey. Op dit eiland kunt u in juli en augustus
de bekende papegaaiduikers zien. Onderweg probeert u walvissen te spotten!

Het kleine plaatsje Vik staat bekend om haar zwarte strand en rotsformaties. Naar het westen vindt u het plaatsje Skogar, bezoek hier zeker het
museum om meer te leren over het leven in IJsland. De watervall Skogafoss
is ook indrukwekkend; ca. 60 meter hoog en 25 meter breed. De waterval
Seljalandsfoss biedt u de mogelijkheid om achter de waterval door te wandelen.

Mývatn
Mývatn is een zeer actief vulkanisch gebied en u vindt hier diverse landschappen. Het meer van Mývatn is bezaaid met eilandjes (oorspronkelijke
kraters) en ook hier zult u veel schapen zien. De Hverfell krater is de grootste, ca. 300 meter hoog. Het is een aanrader om een vlucht te boeken om
het meer van bovenaf te zien. Ten westen van Mývatn vindt u de waterval
Godafoss (godenwaterval). Ten oosten van Mývatn vindt u Namaskard. Het
landschap lijkt hier woenstijnachtig met borrelende modderpoelen en stoom.
Hier vindt u ook de Dettifoss; de grootste waterval van IJsland. Dit prachtige
natuurverschijnsel is 44 meter hoog en 100 meter breed. Aan de noordkust
ligt Husavik, een vissersdorp van waaruit u walvistours kunt boeken.

Egalsstadir & Oost-IJsland

Gouden Cirkel
Deze route langs drie van hoogtepunten wordt ook wel de Gouden Cirkel
genoemd. U vindt hier de geisers bij Geysir, de waterval Gulfoss en Nationaal
Park Thingveillir. Het nationaal park is de scheidingslijn tussen het NoordAmerikaanse en het Euraziatische continent. U kunt door de kloof wandelen,
nog mooier is om een duik te maken in het heldere water om de kloof beter
te bekijken. Het nationale park is erg belangrijk geweest in de IJslandse
geschiedenis; hier werd vanaf het jaar 930 vergaderd en er werden wetten
gemaakt.

Blue Lagoon
De bekende Blue Lagoon is een natuurlijke spa, omgeven door zwarte lavarotsen. Een prachtig gezicht! Het felblauwe water is afkomstig uit bronnen
van wel 2000 meter diep en wordt volledig door de aarde verwarmd. Een
ideale plek om een rondreis door IJsland af te sluiten. Wat is er nu meer
ontspannend dan dobberen in een warme bron in de frisse buitenlucht? Stap
in het stomende water, smeer wat thermale klei op uw gezicht en genieten
maar!

Egilsstadir is het centrum van Oost-IJsland met vele voorzieningen. Onze tip
is om vanuit Egilsstadir naar Seydisfjördur te rijden. U rijdt door een mooie
omgeving met bergen en watervallen. Het plaatsje Seydisfjördur is een
typisch IJslands dorp met gekleurde, houten huizen. Daarnaast vertrekt vanuit hier de ferry naar de Faroër-eilanden. Verder naar het zuiden vindt u een
absoluut hoogtepunt: het meer van Jökulsárlon. Ijsschotsen die van de gletsjer Vatnajökull afbreken, drijven hier naar zee. De kleuren van de ijsschotsen
variëren van wit tot helderblauw. In het nationale park Skaftafell kunt u een
wandeling maken naar de waterval Svartifoss. Onder begeleiding van een
gids kunt u ook een gletsjerwandeling maken.
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ROUTESUGGESTIE

Noors Natuurschoon
Ontdek de schoonheden van het noorden met een reis door de
ongerepte wildernis. Bewonder de mooiste plekjes en maak kennis met
de geweldige Noorse cultuur. Noorwegen: dé plek om één te worden
met de natuur. Maar dat niet alleen, geniet ook van de lekkerste Noorse
gerechten, de overweldigende saunacultuur, het bruisende uitgaansleven
en de gezellige winkels. Met deze 17-daagse rondreis door Noorwegen
ziet u een aantal van de prachtigste plekjes van Noorwegen. Fjorden,
bergen, bossen, meren, watervallen, groene valleien en de prachtige
wilde dieren. U zult genieten van een onvergetelijke reis door dit
veelzijdige land.

Gaupne
upne
Voss
sss

Rankin
inn IIn
Inlet

Bergen
gen
Oslo
slo

Haug
Ha
uges
esun
und
un
ndd

LLarrv k
La
Larvik
Arenddal
Aren
dal

Stavanger
er
Kris
Kr
istitian
ansa
sand
nd

Dagindeling
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9
Dag 10
Dag 11
Dag 12

Vlucht van Amsterdam naar Oslo, ophalen camper
Larvik
Larvik
Arendal
Kristiansand
Kristiansand
Stavanger
Stavanger
Haugesund
Bergen
Bergen
Voss

135 km
130 km
70 km

Dag 13
Dag 14
Dag 15
Dag 16
Dag 17

Gaupne
Gaupne
Ringsaker
Oslo
Inleveren camper, vlucht naar Amsterdam

150 km
310 km
155 km

230 km
87 km
140 km
100 km

Bovenstaande route is een voorbeeld van de vele routemogelijkheden. U
kunt uw reis geheel naar uw eigen wensen aanpassen. Natuurlijk helpen wij
u graag om uw ideale route samen te stellen.

NOORWEGEN

Oslo

Voss

Omgeven door fjorden en heuvels vindt u de hoofdstad van Noorwegen. U
vindt hier winkels, restaurants en vele bezienswaardigheden zoals het fort
Akershus, het stadhuis Rådhuset, de hoofdstraat van Oslo: Karl Johans Gate
en het koninklijk paleis Slottet. In het Vigelandpark brengen de inwoners
van de stad hun vrije tijd door, maak hier zeker een wandeling.

In de winterperiode is Voss een populair skigebied voor zowel Noren als
buitenlandse toeristen. In de zomermaanden vindt u in Voss een prachtig
groen gebied waar u heerlijk kunt wandelen en kunt genieten van de natuur
en wilde dieren. In de omgeving van Voss vindt u Myrdal, hier vertrekt
de beroemde toeristische trein Flåmsbana naar Flåm. Onderweg ziet u de
prachtige landschappen aan u voorbij trekken.

Sandefjord en Larvik
Deze kustplaatsen in Zuid-Noorwegen zijn de moeite waard om met uw
camper te bezoeken. Hier liggen prachtige wandel- en fietspaden in een
mooie omgeving.

Kristiansand
Kristiansand is een leuke havenstad van ca. 80.000 inwoners waar u gezellig doorheen kunt wandelen en lekker kunt eten. Het centrum van de stad
heeft een volledig rechthoekig stratenpatroon.

Stavanger
Stavanger staat bekend om de beroemde rots Preikestolen, deze rots is
600 meter hoog. Hier maakt u de meest prachtige foto’s! Stavanger is een
bruisende en gezellige stad waar u lekker kunt genieten op één van de terrasjes, een strandwandeling behoort ook tot de mogelijkheden. U vindt hier
ook een kathedraal die tevens de oudste stenen kerk van Noorwegen is.

Gaupne & Geirangerfjord
Vanuit Gaupne kunt u het bekende Sognefjord bezoeken, dit is het langste
fjord van Noorwegen. Gaupne wordt omringd door een aantal nationale
parken. Het nationaal park Jostedalsbreen herbergt de grootste gletsjer van
het Europese continent, nationaal park Jotunheimen is een deel van het
Scandinavisch Hoogland en herbergt de hoogste toppen van Noorwegen.
De omgeving van Gaupne is onbeschrijfelijk mooi. Daarnaast adviseren
wij u om het Geirangerfjord te bezoeken. Dit fjord is 15 kilometer lang en
heeft diverse watervallen. Door velen benoemd als het mooiste fjord van
Noorwegen vanwege de spectaculaire kliffen, hoge bergen en groene bossen.

Bergen
U rijdt vandaag naar de plaats Bergen die wordt ingesloten door bergen.
Met behulp van een kabeltrein kunt u één van de bergen beklimmen waar
u vervolgens een prachtig uitzicht heeft over de omgeving. In de haven
vindt u ‘Bryggen’ een reeks gekleurde Hanze-handelshuizen waar u lokale
souvenirs kunt kopen. De kern van de stad is ook erg mooi om te bezoeken,
u vindt hier veel winkels met regenlaarzen. In Bergen regent het gemiddeld
235 dagen per jaar. Het wordt dan ook gezegd dat de inwoners van Bergen
met een paraplu in hun hand geboren worden. Op straat herkent u de
inwoners van Bergen aan hun gekleurde regenlaarzen en regenjassen.
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Honningsvvåg
Honnings

Ontdek Zomers Lapland
& de Noordkaap
Finland is het land van ongerepte natuur en inspirerende cultuur.
Het is het land van de duizenden meren, groene bossen, de kerstman en
rendieren. Moeder Natuur heeft indrukwekkende sporen achtergelaten in dit bijzondere land. Lapland strekt zich uit over het noorden
van Finland, Noorwegen, Zweden en Rusland. U kunt in Fins Lapland
nog steeds kennis maken met de oorspronkelijke bevolking van Lapland,
de Sami. Het gebied ligt boven de poolcirkel, waardoor de nachten
speciaal zijn; de zon gaat niet onder in de zomer.

Alta

NNPP Le
Lemmeenjo
jokki
PPallasstunturi
uri

N Urho
NP
U Kekkonen
ne

Rovaniemi
va ie i

Dagindeling
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9
Dag 10
Dag 11

Vlucht van Amsterdam naar Rovaniemi, ophalen camper
Rovaniemi
Nationaal Park Urho Kekkonen
Nationaal Park Urho Kekkonen
Nationaal Park Lemmenjoki
Honningsvåg, Noorwegen (Noord-Kaap)
Alta, Noorwegen
Pallastunturi
Pallastunturi
Rovaniemi
Inleveren camper, vlucht terug naar Amsterdam

250 km
135 km
400 km
210 km
300 km
225 km
140 km

Bovenstaande route is een voorbeeld van de vele routemogelijkheden. U
kunt uw reis geheel naar uw eigen wensen aanpassen. Natuurlijk helpen wij
u graag om uw ideale route samen te stellen.

FINLAND
Rovaniemi

Noordkaap

De stad Rovaniemi (ca 35.000 inwoners) is de grootste stad van Fins
Lapland. Rovaniemi is levendig , er zijn veel leuke winkels en trendy bars.
Het is tevens de woonplaats van de kerstman die u ook kunt bezoeken.
De kleine maar levendige stad ligt prachtig aan de oevers van de rivieren
Kemijoki en Ounasjoki en is omringd door heuvels bezaaid met naaldbossen, hoogveengebieden en wateren. U treft in de stad veel studenten, leuke
restaurants en interessante musea.

In Honningsvåg, Noorwegen vindt u het noordelijkste punt van Europa. U
heeft het gevoel dat u op het einde van de wereld staat! In de avond is
een bezoek extra speciaal, de oranjerode middernachtzon zorgt dan voor
een magische sfeer. Er zijn hier voldoende campings. Op ca. 20 km is het
is mogelijk om een boottocht naar de vogelrots Gjesvaerstappan te maken
waar veel papegaaiduikers leven.

Nationaal Park Urho Kekkonen
Na Lemmenjoki is Urho Kekkonen het grootste nationale park. Hier maakt
u prachtige foto’s, u bevindt zich namelijk middenin de Finse wildernis en
kunt hier wandelen langs rivieren, valleien, bergen en bossen. In het gebied
leven nog beren, lynxen en wolven.

Nationaal Park Lemmenjoki
Het Lemmenjoki Nationaal Park is het grootste nationale park van Finland
en erg waterrijk. U maakt hier wandelingen langs rivieren en moerassen. U
kunt de omgeving ook per boot verkennen. U kunt hier meer leren over de
gewoontes van de Sami en u heeft de kans om rendieren van heel dichtbij
te ontmoeten. De Sami leven van oudsher van rendieren, zij verkopen naast
gerookte zalm ook rendiervlees. De camping van Lemmenjoki ligt aan het
meer.

Alta
Alta is een gezellige stad aan de Noorse zee met volop terrasjes. Buiten de
stad bevindt zich de Sautso kloof, zeker een bezoek waard voor een mooie
wandeling. Onderweg is de kans groot dat u rendieren tegen komt.

Pallastunturi Nationaal Park
De fjorden weer achterlatend vindt u nationaal park Pallastunturi, nabij
Noorwegen gelegen. Het gebied is heuvelachtig en vol naaldbomen, het
hoogste punt van het park is 809 meter. U kunt ook hier weer mooie wandelingen maken.
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SCANDINAVIË

TouringCars
Mini

Indeling

x2
Touring Cars is opgericht in 1982 en verhuurt
campers in Noorwegen, Zweden, Finland,
Estland, IJsland, UK, Spanje en Letland.
De vloot bestaat uit top kwaliteit campers
voorzien van alle nodige faciliteiten.
De verhuurstations zijn op afspraak 24 uur per
dag geopend, 7 dagen in de week (m.u.v. de
locatie in IJsland). U kunt uw camper dus op
aanvraag ophalen en inleveren op een tijd die
u schikt. Bij Touring Cars staat klantvriendelijkheid en professionele service hoog in het
vaandel.

Van

Indeling

x2

Small

Dagindeling

x2

Medium

Indeling

x4
Voordelen van
TouringCars

Large

t (FFONJOJNVNIVVSQFSJPEF
t IVMQCJKQFDIPOEFSXFH
t 1FSTPPOMJKLFIVMQCJKPQIBMFOWBO
de camper
t )VMQCJKQFDIPOEFSXFH
t (SBUJT7*1BJSQPSUUSBOTQPSU
(geselecteerde airports)
t (14CFTDIJLCBBS

x6
188

Indeling

Nachtindeling

Verhuurlocaties

Family

Indeling

1SJK[FOFOTQFDJBMTWJOEUVPQ
www.travelhome.nl

x6
Camperinformatie

Mini

Van

Small

Medium

Large

Slaapplaatsen

2

2

2

4

6

6

Lengte camper

438

599

673

698

699-750

649

195x140

210x160

210x160

200x140

192x139

200x137 of

200x140 of

215x140

215x89 x2

200x76 x2

190x83 x2
194x130

194x130

Handgeschakeld

Hoogslaper
Bed achterin
Dinette

Automaat/handgeschakeld

Family

Handgeschakeld

Handgeschakeld

Handgeschakeld

Handgeschakeld

Handgeschakeld

Interne doorloop













Airco













Douche













Toilet
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TouringCars

Locaties beschikbaar voor drop off:

McRent
Family Standard

Compact Plus

McRent is Europa’s grootste camperverhuurder
en stelt hogen eisen op het gebied van woonen slaapkwaliteit. Alle campers zijn zeer goed
onderhouden en beschikken allemaal over een
luifel. McRent speelt in op uw persoonlijke
reiswensen, bent u sportief en neemt u graag
uw fietsen of surfplanken mee of geeft u de
voorkeur aan een wat luxer uitgeruste camper.
Ook aan service ontbreekt er niets, u krijgt uitgebreide en persoonlijke uitleg over de camper
door het geschoolde personeel.
Bij McRent bent u aan het goede adres voor
een veilige en comfortabele camperreis.

Family Plus

x2
Dagindeling

Dagindeling

Nachtindeling

Dagindeling

x4
Nachtindeling

Dagindeling

Nachtindeling

De campertypes op deze pagina zijn voorbeelden van elke groep.
McRent garandeert het campertype bij boeking, specifieke modellen verschillen per locatie.
Camperinformatie

Family Plus

Family Luxury

Slaapplaatsen

2

4

6

6

4

Lengte Camper

599

738

651

728

737

210

198

Interne hoogte
Bed achterin

Voordelen van McRent
t $BNQFSWFSIVVSPQEJWFSTFMPDBUJFT
door Europa
t %VJEFMJKLFFOQFSTPPOMJKLFVJUMFH
over de camper
t "MMFDBNQFSTCFTDIJLLFOPWFSFFOMVJGFM
Huisdieren mogelijks toegestaan
(gaat in overleg met het
verhuurstation).

Nachtindeling

Comfort Luxury

x6

McRent heeft verhuurlocaties
JO%VJUTMBOE 4QBOKF 'SBOLSJKL 
Italië, Noorwegen, Groot Brittannië,
1PSUVHBM 'JOMBOE &TUMBOE *KTMBOE 
Ierland, Nederland, Polen, Zweden,
Zwitserland en Nieuw-Zeeland.
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Nachtindeling

Family Luxury

x6
Dagindeling

x4

Compact Plus Family Standard

198
200x140

205x80-210x80 210x85-200x80

195

198

210x150

210x80-200x80

Dinette





185x130

185x100



Hoogslaper



195x140

210x150

210x160

195x150

Automaat / handgeschakeld

Handgeschakeld Handgeschakeld Handgeschakeld Handgeschakeld Handgeschakeld

Airco*











Toilet











Douche











Fietsenrek











* De campers beschikken enkel over airco in de bestuurderscabine.
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Comfort Luxury

Van Japan...
Tot Oman
Naast de bestemmingen uit deze brochure is bij Travelhome nog véél meer mogelijk!
Kijk op onze website voor ons volledig aanbod.
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