
Namibië 
17-daagse rondreis 

vrijdag 30 september tot zondag 16 oktober 2022 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 



 

Vrijdag 30 september 2022 – Brussel – Frankfurt – Windhoek 

In de late namiddag afspraak op de luchthaven van Zaventem en lijnvlucht met Lufthansa en Eurowings naar 
Windhoek via Frankfurt. 

Brussel 19.05  Frankfurt 21.45 
Frankfurt 20.05 LH 1019 Windhoek 08.00* LH 4356 

Zaterdag 1 oktober 2022 – Windhoek – Kalahari 

De groep wordt verwelkomd in de luchthaven van Windhoek door onze plaatselijke Vlaamse gids Wim Dewulf. We 
rijden onmiddellijk door naar de regio Mariental. Onze lodge ligt in de uitlopers van de Kalahariwoestijn. 
Lunch in de lodge. 
In de namiddag rijden we met open voertuigen van de lodge door de rode Kalahariduinen. 
Avondmaal en overnachting in Kalahari Anib Lodge. 

Zondag 2 oktober 2022 – Kalahari – Kanebis 

We rijden deze morgen richting Keetmanshoop. Iets noordelijk van Keetmanshoop bezoeken we het Quiver Tree 
Forest en Giant’s Playground. 
Quiver trees, kokerbomen, zijn een aloësoort. Meestal staan ze verspreid van elkaar, maar bij het kokerboomwoud 
vind je een groot aantal samen. Dit heeft te maken met het microklimaat op die plek. 
Het Giant’s Playground is een geologische formatie, karstveld genaamd. Erosie heeft dit landschap de huidige 
vormen gegeven. Het geheel doet denken aan blokken uit een blokkendoos, als speelgoed van reuzen. 
Na de lunch in Keetmanshoop rijden we verder naar onze lodge. 
In de namiddag doen we een sundowner walk. 
Avondmaal en overnachting in Canyon Lodge. 

Maandag 3 oktober 2022 – Kanebis – Fish River Canyon – Lüderitz 

We rijden met de bus tot de parkeerplaats in het nationaal park, tot de rand van de Fish River Canyon. De 
Visrivierkloof is de tweede grootste canyon ter wereld, na de Grand Canyon. We bezoeken de uitzichtpunten van 
de Fish River Canyon ’s morgens, wanneer je geen zonneschijn in camera of gezicht hebt (uitzicht in westelijke 
richting). 
De reis gaat verder via Aus naar Lüderitz, met lunch onderweg in Alte Kalköfen Lodge. 
Avondmaal en overnachting in Nest Hotel. 

Dinsdag 4 oktober 2022 – Lüderitz – Klein-Aus Vista 

In de voormiddag bezoeken we het verlaten diamantstadje Kolmanskop. Dit stadje, zo’n 10 km oostelijk van 
Lüderitz, was ooit het centrum van de Namibische diamantindustrie maar is nu al jaren verlaten. Weer en wind 
hebben er vrij spel. 
Lunch in Lüderitz. 
In de namiddag rijden we naar Klein-Aus Vista. Onderweg zien we misschien de wilde paarden van de Namib langs 
de weg. 
Avondmaal en overnachting in Desert Horse Inn. 

Woensdag 5 oktober 2022 – Klein-Aus Vista – Solitaire 

Na een kort bezoek aan Aus, rijden we via Helmeringhausen naar Duwisib Castle. Dit kasteeltje werd aan het begin 
van de vorige eeuw gebouwd door Baron von Wolf. Het huist een museum met gebruiksvoorwerpen. 
Picknicklunch bij het kasteel. 
Na de lunch rijden we naar Agama Lodge. 
Avondmaal en overnachting in Agama Lodge. 

  



Donderdag 6 oktober 2022 – Sossusvlei 

Na het ontbijt rijden we met de bus naar Sesriem, de toegang tot het Namib Naukluft Park. We bezoeken de Sesriem 
Canyon, ontstaan door erosie door de Tsauchabrivier. 
Na het kort bezoek aan de Sesriem Canyon rijden we verder het park in, tussen de duinen (waaronder Elim Dune, 
Dune 45) naar een parkeerplaats. Dit is ongeveer 60 km op verharde weg. Met open voertuigen die ter plekke een 
shuttledienst verzorgen, leggen we de laatste 4 à 5 km af door het zand naar Sossusvlei. Picknicklunch. 
Van hieruit kan de omgeving te voet verkend worden: een duin opwandelen, wandeling naar de verborgen 
Dead Vlei of Nara vlei. In de late middag nemen we de shuttledienst terug naar de parking en rijden we met de bus 
terug richting Sesriem en kunnen we de prachtige kleuren van de duinen bewonderen. 
Vanuit Sesriem rijden we terug naar de lodge. 
Avondmaal en overnachting in Agama Lodge. 

Vrijdag 7 oktober 2022 – Solitaire – Swakopmund 

We rijden in noordelijke richting door een stukje Namib Naukluft Park. We vervolgen de reis via de Gaub-pas, langs 
de grammadula’s (een heuvellandschap zuidelijk van de Kuiseb Canyon), door de Kuiseb Canyon tot de gravelvlaktes 
van de noordelijke Namib. Picknicklunch bij Kries-se-Rus. 
De rit gaat dan verder over de gravelvlaktes naar de kust. Het laatste stukje is van Walvis Bay naar Swakopmund 
via een weg achter de duinen langs (of via de doorgaande weg die de oceaan scheidt van de duinen). 
Avondmaal en overnachting in Strand Hotel. 

Zaterdag 8 oktober 2022 – Swakopmund 

Na een vroeg ontbijt rijden we naar Walvis Bay voor een tocht met een catamaran op de lagune van Walvis Bay. 
Snack lunch op de catamaran. 
Na de middag is er vrije tijd om rond te wandelen in Swakopmund, of een kijkje te nemen in het museum, aquarium 
of slangenpark. 
Avondmaal en overnachting in Strand Hotel. 

Zondag 9 oktober 2022 – Swakopmund – Vingerklip 

Vanuit Swakopmund rijden we in noordelijke richting langs de kust naar Cape Cross voor een bezoek aan de 
pelsrobbenkolonie. In deze periode van het jaar verblijft een groot aantal pelsrobben op deze plek om hun jongen 
te zogen. 
Lunch bij Cape Cross. 
Na de lunch rijden we landinwaarts via Uis naar Khorixas. 
In de namiddag doen we bij de lodge een sundowner walk. 
Avondmaal en overnachting in Vingerklip Lodge. 

Maandag 10 oktober 2022 – Vingerklip – Palmwag 

Na het ontbijt rijden we via Khorixas in westelijke richting. We bezoeken de Unesco Werelderfgoedsite van 
Twyfelfontein. Een wandeling met gids brengt ons langs verschillende rotsgraveringen. 
Picknicklunch bij Twyfelfontein. 
Na de lunch rijden we naar Grootberg Lodge. In de late namiddag staat een sundowner drive op het programma in 
open voertuigen. 
Avondmaal en overnachting in Grootberg Lodge. 

Dinsdag 11 oktober 2022 – Palmwag 

Rond zonsopgang vertrekken we met een gids en tracker van de lodge in open voertuigen en gaan we op zoek naar 
de woestijnolifanten die door dit gebied trekken. Regelmatig worden groepen gezien bij de droge rivierbeddingen. 
Er is geen garantie dat er olifanten gezien worden omdat het gebied waar ze doortrekken enorm uitgestrekt is. 
Picknicklunch. 
Terugkeer bij de lodge kort na de middag. Vrije namiddag. 
Avondmaal en overnachting in Grootberg Lodge. 

  



Woensdag 12 oktober 2022 – Palmwag – Etosha Nationaal Park 

Na het ontbijt rijden we via Kamanjab naar Outjo. 
Lunch in Outjo. 
We rijden in noordelijke richting naar Etosha Safari Lodge. 
In de late namiddag gaan we met de eigen bus op verkenning in Etosha National Park. We bezoeken Okaukuejo en 
enkele waterdrinkplaatsen in de buurt. 
Avondmaal en overnachting in Etosha Safari Lodge. 

Donderdag 13 oktober 2022 – Etosha Nationaal Park 

Vandaag rijden we door het Etosha National Park in oostelijke richting. We bezoeken verschillende waterdrink-
plaatsen met de eigen bus. In het park kunnen we 4 van de Big 5 vinden: neushoorn, olifant, luipaard en leeuw. 
Lunch in Halali. 
Na de lunch rijden we verder door Etosha Nationaal Park naar de lodge. 
Avondmaal en overnachting in Mokuti Etosha Lodge. 

Vrijdag 14 oktober 2022 – Etosha Nationaal Park – Kalkfeld 

Na het ontbijt rijden we via Tsumeb en Otavi naar het stadje Otjiwarongo. 
Lunch in Otjiwarongo. 
In de namiddag doen we een game drive bij de lodge, in open voertuigen. Dit is een van de eerste game reserves 
die in Namibië werden gesticht. De lodge was ook het toneel van ‘The Mount Etjo Declaration’, een stap in de 
richting van de onafhankelijkheid van Namibië (1990). 
Avondmaal en overnachting in Mount Etjo Safari Lodge. 

Zaterdag 15 oktober 2022 – Kalkfeld – Windhoek – Frankfurt 

Na het ontbijt rijden we via Okahandja naar Windhoek. Wandeling in het centrum van Windhoek. Late lunch in 
Windhoek. 
Na de lunch rijden we naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Frankfurt met Eurowings. 

Windhoek 19.00 
Frankfurt 05.35* LH 4357 

Zondag 16 oktober 2022 – Frankfurt – Brussel 

Aansluitende vlucht van Frankfurt naar Brussel met Lufthansa. Einde van de reis. 

Frankfurt 07.25 
Brussel 08.20 LH 1004 

 
 

Accommodatie 

Kalahari – Kalahari Anib Lodge – 1 nacht – website 
Kanebis – Canyon Lodge – 1 nacht – website 
Lüderitz – Nest Hotel – 1 nacht – website 
Klein-Aus Vista – Desert Horse Inn – 1 nacht – website 
Solitaire – Agama Lodge – 2 nachten – website 
Swakopmund – Strand Hotel – 2 nachten – website 
Vingerklip – Vingerklip Lodge – 1 nacht – website 
Palmwag – Grootberg Lodge – 2 nachten – website 
Etosha – Etosha Safari Lodge – 1 nacht – website 
Etosha – Mokuti Etosha Lodge – 1 nacht – website 
Kalkfeld – Mount Etjo Safari Lodge – 1 nacht – website 

https://store.gondwana-collection.com/accommodation/kalahari-anib-lodge
https://store.gondwana-collection.com/accommodation/canyon-lodge
https://nesthotel.com/
https://store.gondwana-collection.com/accommodation/klein-aus-vista-desert-horse-inn
https://www.agamalodge.com/
https://www.strandhotelswakopmund.com/
https://www.vingerklip.com.na/
https://grootberg.com/
https://store.gondwana-collection.com/accommodation/etosha-safari-lodge
https://www.mokutietoshalodge.com/
https://www.mount-etjo.com/


Reissom in een tweepersoonskamer (minimum 15 deelnemers) 6.280 euro 
Reissom in een tweepersoonskamer (minimum 21 deelnemers) 5.925 euro 

Toeslag éénpersoonskamer 545 euro 

 

Inbegrepen in de reissom: 

• Cultuursmakers-reisleiding – Peter Lafosse; 

• Vlaamse lokale gids – Wim Dewulf, woont sinds 1996 in Namibië; 

• internationale vluchten Brussel – Frankfurt – Windhoek – Frankfurt – Brussel met Lufthansa en Eurowings; 

• luchthaventaksen, brandstoftoeslagen en veiligheidstaksen zoals gekend op 20 november 2021; 

• lokaal transport in een comfortabele autocar met airconditioning (28-seater of 34-seater); 

• fooien voor lokale gidsen, chauffeurs en hotelpersoneel; 

• alle vermelde lokale transfers; 

• toegangsgelden voor de inbegrepen bezoeken, bezienswaardigheden en game drives; 

• 14 overnachtingen in de vermelde hotels en lodges; 

• volpension; 

• alle lokale taksen; 

• voorreisvergadering.  
 

Niet inbegrepen in de reissom: 

• reisverzekeringen (het afsluiten van een goede reisbijstand- en annuleringsverzekering is absoluut 
aanbevolen). Indien u vaak reist, is een jaarpolis een interessante keuze. Dromen werkt samen met VAB 
(www.vab.be). Zij bieden verzekeringen die mooi aansluiten bij het reisaanbod van Dromen. 

• dranken en persoonlijke uitgaven. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 


