Wensenlijst voor een onvergetelijke reis naar Afrika. Voor elk wat wils !
Ik weet waar u moet zijn en denk graag mee om een reis te componeren geheel conform UW wensen en budget!
Kopieer dit lijstje en kruis eens aan wat u prefereert, als uitgangspunt voor een eerste gesprek…

⌂

⌂

⌂

Reisbestemming Zuid-Afrika

⌂

ik wil alleen naar Kaapstad en de Kaapprovincie,
Stellenbosch, Franschhoek, Hermanus.

ik wil graag een helikoptervlucht maken boven de
Victoria watervallen.

⌂

ik wil bij de Victoria Falls verblijven in het beste
hotel ter plaatse, The Royal Livingstone.

⌂

ik wil eerst naar Victoria Falls en aansluitend een
safari maken in de Okavango Delta met verblijf in
waterbased tented camps als ook landbased camps.

⌂

ik wil een reis als bovenstaand met een week extra
safari met private aircrafts in Botswana - Namibië.

⌂

ik wil mijn safarireis en ‘nature experience’
heerlijk afsluiten met een weekje uitrusten op
het mooiste island-resort van Mozambique.

ik wil eerst naar Johannesburg, Panoramaroute,
Krugerpark (één dag zelf gereden), met een
binnenlandse vlucht naar Kaapstad, en verblijf in
Kaapprovincie, Stellenbosch, Hermanus.
Dat alles in fraaie Bed & Breakfastaccommodaties
ik wil naar Johannesburg, Soweto, Panoramaroute,
Krugerpark - met 2 dagen/nachten safari in Private
Game Resort - binnenlandse vlucht naar George
(hartje Tuinroute), Kaapprovincie, Kaapstad,
Stellenbosch, Franschhoek, Hermanus. En ik ga
grotendeels zelf rijden.

⌂

ik wil precies als hierboven maar een extra nacht
in het Krugerpark Private Game Resort. En ik wil
een privé-chauffeur en -gids, tijdens de hele reis.

⌂

ik wil in het Krugerpark in “Ulusaba” het Private
Game Resort van Richard Branson verblijven.

⌂

ik wil dat de hele reis van het hoogste niveau is qua
comfort, service en verwenning. En ik wil de
mooiste suite in Babylonstoren in Franschhoek,
The Marine Hotel in Hermanus en The Ellerman
House in Cape Town, Camps Bay.

⌂

ik wil met een gids mooie wandelingen maken in
de oerbossen van de Tuinroute nabij Tsitsikamma.

⌂

ik wil graag een privé VIP-ontvangst bij Muratie
Wine Estate of Rupert & Rothschild of De Toren
Private Cellar.
ik wil graag gaan lunchen of dineren bij The Test
Kitchen in CPT of La Colombe of Aubergine.
ik wil graag een helikoptervlucht maken boven
Kaapstad, walvissen gaan spotten in Hermanus of
zwemmen met dolfijnen in Gansbaai.

⌂
⌂

⌂
⌂
⌂
⌂

Vervoer
ik wil de gehele reis zelf rijden.
ik wil het noordelijke deel met privé-chauffeur
en -gids maar het zuidelijke deel zelf rijden.
ik wil de hele reis een privé-chauffeur en -gids.
ik wil wel eens iets meer weten van die luxte trein
ter wereld, Rovos Rail, “The Pride of Africa”.

Reisbestemming Serengeti -Tanzania
⌂

ik wil een back to nature Safari maken in Tanzania,
met eenvoudige lodges en tenten en een
dienovereenkomstig prijskaartje. En het hoeft ook
geen privé-safari te zijn.

⌂

ik wil een privé-safari maken met vrienden, een
eigen Range Rover, Guide, Ranger en keurige
middel-class accommodaties met een
dienovereenkomstig prijskaartje.

⌂

ik wil een privé-safari maken in diverse delen van
Tanzania, met aandacht voor flora en fauna en
natuurlijk the Big Five in Serengeti, Western
Corridor en Ngorongoro-krater.

⌂

ik wil een ballonvlucht boven Serengeti maken.

⌂

ik wil “The Great Migration” en “River Crossing”
gaan zien en maak daarop de grootste kans door
in augustus in semi-permanente tented camps
“Under Canvas” een privé-safari te boeken.

⌂

ik wil graag verblijven in lodges met de hoogste
standaard van luxe, service en comfort, bezoek
met private aircrafts de allermooiste lokaties en ik
verblijf na afloop van mijn safari nog graag een
paar dagen op een fraai golf-estate nabij Arusha.

⌂

ik wil mijn safari graag verlengen met een
Kilimanjaro Climbing; een lifetime experience.
ik wil mijn safari-reis graag verlengen met enkele
dagen in een mooi resort op Zanzibar of misschien
wel Seychellen.

⌂

Reisbestemming Zuidelijk Afrika
⌂

ik wil graag naar de Victoria Watervallen (op de
grens van Zambia en Zimbabwe) en daarna een
safari maken in het Chobe Game Reserve in
Boswana en boottocht op de Zambezirivier.

Vlucht
⌂
⌂

ik wil economy class comfortclass vliegen;
ik wil business class vliegen.

