Wat voor Safari wilt u maken? En waar en wanneer ? En wat gaat dat kosten?
Onderstaande vragen en toelichting helpen u bij het vormen van uw mening en beslissing welke Safari u het
meeste aanspreekt. U gaat naar Afrika, neem hier dus even rustig de tijd voor. Met alle plezier licht ik in een
persoonlijk gesprek alle mogelijkheden toe. Dat kan bij u thuis, ook in de avonduren of weekend.

Welk land is voor mij het meest geschikt om een safari te maken. En
welke route kies ik dan het beste?
1. Een safari in Zuid-Afrika zal altijd een onderdeel vormen van een grotere
rondreis en kennismaking met dit land. Het Krugerpark – en met name het
zuidwestelijke deel, het Timbavati of Sabi-Sands district – is de meest voor de
hand liggende optie.
A. Self-drive rondrit-safari door het Krugerpark:
U mag daar zelf rijden maar dan wel alleen op de verharde wegen en u moet
dan vóór zonsondergang bij uw accommodatie in het park zijn gearriveerd of
het Krugerpark hebben verlaten. Wij hebben een mooie route klaarliggen
met entree aan de noordkant van het Krugerpark en exit aan de zuidkant.
Dat kúnt u in één dag doen maar één overnachting in een lodge van uw keus
halverwege is een overweging waard, waardoor u dus twee (!!) dagen hebt.
B. Verblijf van een paar dagen in een Private Game Resort met safaridrives met privé ranger/driver/guide.
U maakt uw verblijf in het Krugerpark meteen tot een hoogtepunt van uw
reis door te kiezen voor een verblijf in een zogenaamd Private Game Resort,
veelal in het zuidwesten van het Krugerpark gesitueerd, het Sabi Sands
district. Er is hier volop keus in niveau van luxe, service en comfort.
Het Krugerpark is een malariagebied, zoals ook alle safari-gebieden in
Tanzania, Zambia en Botswana. Er zijn ook malariavrije natuurparken in ZuidAfrika zoals Pilanesberg en Madikwe, beide ten noordwesten van
Johannesburg of mooie, kleinere parken in het zuiden, nabij de stad PortElizabeth. Niet voor niets zijn vaak deze parken goed gericht op kinderen.
Ook hiervoor telt: u verblijft in één lodge van waaruit u hier safaritochten
gaat maken met een privé ranger/driver/guide.

Een safari Tanzania, Zambia of Botswana zal meer op zichzelf staand zijn en
altijd meer reizen van lodge naar lodge impliceren. In deze safari-gebieden
boekt u namelijk meerdere lodges/accommodaties op meerdere lokaties.

2. Voor een Safari in Tanzania bestaan diverse mogelijkheden, zoals in de
brochure “Safari à la carte” omschreven. Alle combinaties daartussen zijn
mogelijk.
Kenmerkend is dat u reist van lodge naar lodge, met open 4WD-rangerovers
of soms ook met kleine vliegtuigjes. U reist en maakt tegelijkertijd safarigame-drives van lodge naar lodge – wij adviseren 3 of 4 verschillende
accommodaties - door 3 of 4 totaal verschillende biotopen/natuurgebieden.

3. Een Safari in Zambia biedt twee bijzondere activiteiten als u wilt: een
nachtelijke safaritocht is hier niet ongebruikelijk EN u kunt ook kiezen om
van lodge naar lodge te lópen; een wandelsafari van een uur of vier/vijf.
Kenmerkend is tevens dat u een paar binnenlandse kleine vluchten maakt en
hier ook reist van lodge naar lodge, zoals gezegd desgewenst te voet.

4. Een Safari in Botswana stárt het beste met eerst een bezoek aan de
Victoria Watervallen, op de grens van zuidelijk Zambia en Zimbabwe.
Daarna heeft u de keus:
4.a - verblijf in het noorden van Botswana, in The Chobe Nature Reserve op
één vaste verblijfplaats/lodge, van waaruit u safari-game-drives gaat maken.
4.b - verblijf in (een paar lodges) verder Botswana in, in de Okavango Delta.
Dit betekent dat u gaat reizen; rijden, varen en vliegen. Van lodge naar
lodge op de mooiste locaties denkbaar.
4.c - De derde mogelijkheid – een heel bijzondere – is een zogenaamde
Mobile Safari te maken. U trekt dan door de Okavango Delta en aan uw zicht
onttrokken reist dan een klein gezelschap mee dat dagelijks uw tent afbreekt
en weer opbouwt op een nieuwe locatie, die u samen met uw ranger als
bestemming van die dag heeft gekozen. Zij doen uw was, zorgen voor warm
water voor uw douche en bereiden u een prima ontbijt en heerlijk diner; een
unieke safari-experience.

Wanneer is de beste periode om een safari te maken?
Voor Zuid-Afrika geldt: hún voorjaar, vanaf september vooral oktober en
november; met name van belang als u uw safari verlengt met een verblijf in
de Kaapprovincie waar van eind augustus tot half december veel walvissen
voor de kust van Hermanus verblijven.
December en januari kan ook; het wordt dan wel veel warmer.
Februari en maart zijn prima najaar-maanden om een safari te maken.
Tanzania: best in de periode mei, juni, juli, augustus maar ook september en
zelfs oktober. Kans op het zien van The Great Migration of misschien zelfs
een rivercrossing hebt u het beste in juli en augustus. Het is dan evenwel
volop zomer; erg warm dus!
Zambia: Vanaf april begint het safariseizoen, De drukste periode is juli en
augustus. Ga dus lekker in september als uw agenda dat toelaat of uiterlijk
oktober.
Botswana: mei t/m oktober, hún droge seizoen waarin overigens de
Okavango Delta heel geleidelijk vol stroomt met miljoenen kuub water uit
het noorden. Als u de goede lodges uitkiest zijn februari en maart ook prima.

Kunnen er ook kinderen mee?
De meeste lodges stellen een leeftijdsgrens van minimaal 12 jaar. Er zijn
echter diverse parken in Zuid-Afrika die een uitzondering maken op deze
regel. Sommigen parken, met name die in het zuiden, nabij de stad PortElizabeth zijn zelfs bij uitstek geschikt om met (zelfs kleine) kinderen te
bezoeken. Een safari in Tanzania, Zambia en Botswana bevelen wij aan te
maken met kinderen ouder dan 12 jaar.
Steeds meer lodges bieden prachtige, luxe Familie tented accommodaties.

Kan ik mijn reis zelf samenstellen en kan ik ook zélf rijden?
U kunt uw reis helemaal zelf samenstellen; daar helpen wij u graag mee.
Sterker nog, in gepaste bescheidenheid bevelen wij aan van onze kennis en
ervaring gebruik te maken. Immers: “Een huis bouwen moet je eigenlijk twee
keer doen, uw safari moet de eerste keer perfect zijn.”
Zelf rijden kan prima in Zuid-Afrika, zowel in het noordelijke deel -zowel in als
buiten de natuurparken- als in het zuiden. Zelf rijden in Tanzania met een
4WD rangerover is her en der toegestaan. In Zambia en Botswana raden wij
het ten zeerste af of is het zelfs verboden.

Welke voorbereidingen dien ik te treffen?
‘s Lands wijs – ’s lands eer. Het is altijd raadzaam om u te verdiepen in de
cultuur, historie en achtergronden van een land, dat u bezoekt. Dit geldt
zeker voor het Afrikaanse continent. Belangrijk voor het maken van een
safari is een redelijke conditie. U bent steeds vroeg op en maakt lange dagen,
hoewel de ervaring leert dat – met een vroege zonsondergang – de nachtrust
tijdig aanvangt.
Denk aan een camera en extra batterijen, verrekijker, insectenwerend
middel met DEET, zonnebrandmiddel en een zonnebril, makkelijke
wandelschoenen, een windbreker of jack en liefst kakikleurige kleding; u
draagt liefst geen felgekleurde kleding op safari.
Kleedt u zich ‘in laagjes’ op een ochtendsafari want het is nog fris als de
safari aanvangt maar wordt met de minuut warmer als de zon opkomt.

Moet ik malariatabletten slikken en heb ik inentingen nodig?
In haast alle safarigebieden dient u malariatabletten te slikken. Dat geldt
voor Zuid-Afrika en zeker voor landen als Botswana, Zambia en Tanzania.
Ook heeft u vaccinaties nodig tegen hepatitis A en soms ook B. Uw huisarts,
plaatselijke GGD en de website van het Havenziekenhuis Rotterdam
verschaffen u dienaangaande betrouwbare informatie; ook voor kinderen.
In Zuid-Afrika echter zijn ook malariavrije natuurparken met luxe private
lodges, die malariavrij zijn. Denk daarbij aan Pilanesberg en Madikwe ten
noordwesten van Johannesburg en een aantal veelal kleinere parken in het
zuiden nabij de stad Port-Elizabeth. Goed om te onthouden als u liever geen
malariapillen slikt of met kleine kinderen op safari wilt gaan.

Is er tijdens een safarireis ook tijd om even lekker niks te doen aan
de rand van zwembad?
Een safari maken impliceert dat u veel gaat zien / wilt gaan zien en dus op
tijd uit de veren moet.
U wordt gereden in open 4WD-rangerovers (tenzij u zelf rijdt in Krugerpark
Zuid-Afrika) hetgeen enerverend en toch ook vermoeiend is. Met name in
Zambia bieden diverse lodges nachtelijke safari’s aan en ook wandelsafari’s
van lodge naar lodge; dat vergt dus een goed conditie. In het zuiden van
Zambia kunt u zelfs gaan fly-fishen en kanovaren; dat kun je dus wel een
actieve safari noemen.
Verblijft u op een vaste plaats/lodge, zoals de safari’s in Zuid-Afrika worden
aangeboden, dan kunt u desgewenst een ochtend- of middagsafari
overslaan. Reist u van lodge naar lodge naar dan is dat natuurlijk niet
mogelijk.
Let wel: Uw ranger/driver/guide is er helemaal speciaal voor U. U bepaalt
met hem het aanvangstijdstip van de dag en wanneer u bij uw volgende
lodge wenst te arriveren. Kiest u voor een tijdige aankomst dan is er
weldegelijk gelegenheid om lekker te relaxen en aan de rand van het
zwembad van een boekje te genieten.

Enkele vragen die u zich zou kunnen stellen als u op safari gaat:
Stelt u zich eerst de volgende vragen:
Ik wil graag een safari maken:
- met z’n tweetjes,
- met goede vrienden
- met het hele gezin
- met kleine kinderen
- met oudere mensen
Wij prefereren een:
- back to nature safari
- middle-class accommodaties en/of tented camps
- luxe accommodaties en/of tented camps
- superluxe lodges van het hoogste niveau en/of tented camps
OF een combinatie van deze mogelijkheden.
Ik heb een budget van………..in gedachten. Wij gaan het liefst in de
maanden…………. Een safari van …………………dagen lijkt ons wel genoeg. Met
plezier willen wij daarna genieten van een mooie strandvakantie…………….
Ik kan me indenken dat u uw antwoord op bovenstaande vragen mede
laat afhangen van het prijskaartje. Nodig mij dan uit voor een
vrijblijvend oriënterend gesprek.
Dat kan bij mij op kantoor of bij u thuis, ook in de avonduren
of in het weekend. Gijs van Bilsen 06-37661203 of
gijs@scottbilsentravel.com OF gijs@vanbilsen.nl

VERVOLGVRAGEN:
-

Bent u gebonden aan een bepaalde periode van het jaar om uw safari te maken?
Met hoeveel personen wilt u een safari gaan maken? Er zijn namelijk ook family-lodges in diverse
parken. Wat is de leeftijd van alle reisgenoten; zowel oudere als jongere reisgenoten.
Wilt u liever geen Malariapillen slikken (dan zijn enkele wildparken in ZA een heel goede optie)
Wilt u kinderen meenemen? (dan zijn eveneens enkele wildparken in ZA een heel goede optie)

-

Hoeveel dagen wilt u uittrekken voor uw safari?
o 1 of 2 of 3 dagen:
o
2 of 3 dagen:
o
3 of 4 of 5 dagen:
o
5 t/m 10 dagen:

Denk dan aan:
Zuid-Afrika, Kruger- of ander wildpark.
Tanzania, Ngorongoro krater
Tanzania, Serengeti of Botswana Chobe
Tanzania, Zambia, Botswana Okavango.

-

Kunt u goed tegen de hitte van hoogzomer of prefereert u het voor- of naseizoen?
Prefereert u een heel actieve safari; denk aan wandelen, fly-fishing, kanoën, nachtsafari?
Wilt u wellicht een Balloon-safari maken boven de Serengeti, Tanzania.

Budget waarmee u moet rekening houden voor een safari:
Rekent u voor een safari in Zuid-Afrika een mooie lodge, in een Private Game Resort met een gemiddelde
prijs variërend van 250,- tot 450.- per persoon per dag. Dit is all inclusive. Twee of drie dagen volstaat hier.
Alle safari’s zijn altijd FBS = Full Board Service, d.w.z. alles is inbegrepen: alle transfers, alle safarigamedrives in open 4WD-rangerovers in vroege ochtend en bij schemer, vanzelfsprekend met
professionele rangers/drivers/guides, safari bushwalks, alle overnachtingen met ontbijt, lunches, diners
met water, bier en wijn, high tea, laundry service en alle park-entries en -taxes.
Voor de Serengeti en andere gebieden in Tanzania rekent u 350,- tot 500,- per persoon per dag. Dat hangt
geheel af van het gekozen niveau van luxe, service en comfort alsmede van de periode van het jaar waarop
u op safari wilt gaan. Een perfecte safari maakt u hier in 5 of 6 of 7 dagen, liefst in 3 of 4 verschillende
lodges/locaties/biotopen. Wij kunnen u al een prachtige 6-daagse safari bieden vanaf 2000,- PP.
In Zambia is het aantal lodges en accommodaties dunner gezaaid; rekent u daar op 600,- tot 800,- per
persoon per dag. Men beweert dat de mooiste lodges in Zambia zijn staan; hetgeen wij niet ontkennen.
In Botswana – Okavango delta – geldt hetzelfde prijsniveau als in Zambia en bovendien zal daar ook vaak
gebruik moeten worden gemaakt van kleine private aircrafts voor binnenlandse verplaatsingen(en) van
lodge naar lodge. Dit impliceert per vlucht een bedrag van ongeveer 200,- à 300,- PP.
*
*******
Verlenging van uw safari.
-

-

Wilt u graag na uw safari van een strandvakantie genieten, denk dan aan een mooi resort op Zanzibar
voor de kust van Tanzania, op de Seychellen of op een eilandresort voor de kust van Mozambique.
Gaat u wellicht graag de Kilimanjaro beklimmen in Tanzania. Er zijn twee routes, die wij u kunnen
aanbevelen. In een groep of geheel privé mét natuurlijk dragers en gidsen.
Of verkiest u na uw safari een rondreis door en kennismaking met Zuid-Afrika te maken?
ALS u met Zuid-Afrika gaat kennismaken, gaat u dan zèlf rijden of wilt u liever gereden worden door
een privéchauffeur en -gids.

-

Als u aan een verlenging in Zuid-Afrika denkt, welk niveau van accommodatie verkiest u dan?
o Bed&Breakfast
o Guesthouse
o 3-, 4- of 5-sterrenniveau hotel in het centrum, The Waterfront of Constantia.
Wij weten zelfs welke hotels Hastings bedden hebben of absoluut gelijkwaardig niveau.
o Guesthouse op een Wine Estate
o Privé villa of bungalow met privé kok, housekeeping en laundryservices en, op de dagen dat u
wenst een auto voor de deur. Er zijn prachtige villa’s zowel in Kaapstad zelf, de chique
voorsteden als ook aan de kust van de Atlantische oceaan in Camps Bay en Houtbaai.
o In het centrum van Kaapstad kennen wij ook diverse self-catering appartementen en luxe
penthouses ‘to rent’.
o Of prefereert u een verblijf op een van de luxe golf-resorts die Zuid-Afrika rijk is.
Vanzelfsprekend is een combinatie van verschillende accommodaties mogelijk.

