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Safari 
Zuid-Afrika
Wie aan safari denkt in Zuid-Afrika, denkt als 

eerste aan het Kruger National Park ten oosten 

van Johannesburg. Maar er zijn ook andere 

parken, zoals Pilanesberg en Madikwe ten 

noordwesten van Johannesburg en zelfs 

diverse kleinere natuurparken in het zuiden, 

nabij Port Elizabeth. Wij kennen de mooiste 

lodges en locaties om uw safari-experience 

ècht onvergetelijk te doen zijn en adviseren u 

graag bij het maken van uw keus.

De zon ‘draait’ op het zuidelijk halfrond naar links en gaat natuurlijk evenzeer in het westen onder. Om twaalf 
uur ’s middags staat ie precies in het noorden. Voorjaar in het Krugerpark is in september en oktober; het gras is 
jong en de begroeiing kort, zodat u al het wild, dat overigens juist tijdens schemer en ochtendgloren het meest 
actief is, makkelijk kunt spotten. De langste dag in Zuid-Afrika is op 21 december en hún najaar valt in de 
maanden maart en april, ook een heel mooie periode om op safari te gaan.
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Private Game Resort
U maakt een safari in het KRUGERPARK meteen tot 
hoogtepunt van uw reis wanneer u besluit daar een paar 
dagen in een Private Game Resort te verblijven. Dit zijn 
kleine, veelal luxe accommodaties, bestaande uit hooguit 
tien privé lodges, die zich in het zuidwestelijk deel van het  
Krugerpark bevinden, waar de meeste drinkplaatsen zijn 
en ook de Sabi- en Sandrivier stromen. Ze variëren in luxe, 
service en comfort van basic en comfortabel tot luxueus en 
van de allerhoogste klasse. Wij adviseren u met plezier in 
uw keuze.

In zo’n Private Game Resort wordt u volledig in de watten 
gelegd en maakt u in open landrovers met uw eigen 
ranger/driver/guide vroege ochtendsafari’s, een bushwalk 
onder bewapende begeleiding rond het middaguur en  
natuurlijk een schemersafari aan het einde van de dag.  
U rijdt dus niet zelf maar u wórdt gereden, in open 
4WD-rangerovers op ongebaande paden, op zoek naar 
The Big Five en nog veel meer…

Ons advies is om twee of drie dagen en nachten voor een 
Private Game Resort uit te trekken. Dat garandeert u een 
optimale kennismaking met het wildlife en een
onvergetelijke safari-experience. Geen mooier begin van 
uw rondreis door Zuid-Afrika dan een safari in het
Krugerpark.

Let op: deze Private Game Resorts zijn niet omheind en 
liggen in het meest aantrekkelijke deel van het Krugerpark. 
Het komt dus regelmatig voor dat er bij het ochtend-
gloren een olifant of buffel recht voor uw lodge staat. 
En een leeuw, cheeta of nijlpaard zou zo maar dwars door 
dit resort kunnen lopen. U mag dan ook nimmer zonder 
begeleiding de oversteek van uw eigen lodge naar de 
centrale lodge maken, voor ontbijt, lunch, diner of gewoon 
een lekker ‘skemerkelkie’ (aperitiefje) op de veranda daar.

Malariatabletten
Safari in het Krugerpark impliceert dat u malariatabletten 
moet slikken en enkele inentingen nodig heeft. Er zijn in 
Zuid-Afrika ook prachtige natuurreservaten, eveneens met 
private lodges en overeenkomstige hoge standaard van luxe 
en comfort, die malariavrij zijn en waar dat niet nodig is. 

Een goed idee als u met kleine kinderen op safari gaat of 
om persoonlijke redenen liever geen malariapillen slikt. 
Een mooi voorbeeld daarvan is het PILANESBERG 
NATIONAL PARK, ten noordwesten van Johannesburg. 
Maar ook in het zuiden, ten oosten van Port Elizabeth aan 
de Indische oceaan, bevinden zich heel goede, kleinere 
safariparken, waar u alles gaat ervaren en zien.

Kruger National Park 
Pilanesberg National Park
De mooiste start van een onvergetelijke reis.

Afrika pakt je, Zuid-Afrika 
doet wat met je. Als ik in 
Zuid-Afrika land, dan voelt 
dat een beetje als thuiskomen. 
En als ik op de veranda van 
een schitterend private game 
resort in Sabi Sands de 
olifanten voorbij zie lopen,
dan ervaar ik “a moment of 

sheer and perfect happiness”. In 1992 was ik er 
voor de eerste keer, schoot tien filmrolletjes vol op 
mijn eerste safari en was in Plettenberg getuige 
van de geboorte van een walvis, vlak bij het  
plaatsje ‘Alkantmooi’. 

Afrika gaat je in het bloed zitten, Zuid-Afrika 
steelt je hart. 

Nkosi sikelel’ iAfrika.

ZUID AFRIKA - Kruger Park & private game resort
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Teruggekomen bij uw lodge - ondertussen is het donker 
geworden en afgekoeld dus neem ook nu een vest of jasje 
mee - heeft de kok een heerlijk diner bereid, dat geserveerd 
wordt op de boma, omheinde binnenplaats van het resort 
of misschien wel midden in de bush. Met het gebrul van 
een leeuw op afstand, wellicht het gebrom van een paar 
nijlpaarden of gehinnik van een troep zebra’s op de  
achtergrond geniet u van lekkere salades, diverse  
visgerechten, een stukje parelhoen, koedoe, impala of  
misschien zelfs krokodillenvlees en daarna een  
welverdiende nachtrust. De avond valt hier vroeg. 
Misschien staat er wel een olifant voor uw lodge 
morgenvroeg bij het openslaan van de gordijnen of het 
canvas tentdoek. Oh ja, altijd even een ranger vragen om 
mee te lopen.

Sabi Sands Game Reserve
In het zuidwestelijke deel van het Krugerpark bevindt zich 
het Sabi Sand Game Reserve, waar de mooiste private game 
lodges zijn gesitueerd en u de beste safari-experience zult 
hebben. Niet alleen de Big Five is hier goed 

vertegenwoordigd maar ook de jachtluipaard, het 
nijlpaard, de wildebeest, zebra, giraf, hyena en Kaapse 
wilde hond vechten hier om een bestaan. 
 
Duizenden planten ziet u hier en velerlei vispopulaties, 
meer dan vijfhonderd vogelsoorten en honderdvijftig 
kleine diersoorten en reptielen. 

Een dag in een
Private Game 
Resort...

Een verblijf in een Private Game Resort ziet er als volgt uit: 
u wordt gewekt rond een uur of vijf om een ochtend-
safari, gamedrive genaamd, te gaan maken. De dieren zijn 
het meest actief in de vroege ochtend en de avondschemer, 
dus u zult op tijd moeten opstaan om veel te zien. Onder 
begeleiding van uw ranger begeeft u zich vervolgens naar de 
centrale lodge, waar de jeeps klaar staan voor vertrek.
Na een kop koffie, thee en een scone begint uw safari. Trek 
vooral iets warms aan en kleed uzelf in ‘laagjes’ want vanaf 
het moment dat de zon opkomt wordt het met de minuut 
warmer. Draag sokken, een lange zomerbroek, een shirt met 
lange mouwen en geen felgekleurde kleding maar eerder 
kaki. Zorg ook dat u zich goed ingesmeerd heeft met een 
insectenwerend middel, waarin DEET is verwerkt. 
Uw ranger zorgt voor een tweede kop koffie of thee 
onderweg en natuurlijk is er altijd water in uw rangerover. 
De scherpe blik van uw ranger en spoorzoeker in de jeep 
garanderen dat u geheid veel wild gaat zien. Tekst en uitleg 
van uw ranger maken deze eerste safari-ervaring compleet. 
Tegen acht uur keert u terug bij de lodges en geniet u van 
een heerlijk uitgebreid Engels ontbijt. You name it, het is 

er allemaal. Daarna heeft u een paar uurtjes vrij. Lekker met 
een boekje aan de rand van het zwembad of met een  
verrekijker in de aanslag op het terras van de centrale  
veranda. De lunch wordt geserveerd na het middaguur maar 
wordt voor de liefhebbers voorafgegaan door een 
zogenaamde ‘bushwalk’. U gaat nu te voet het park in, 
vanzelfsprekend onder begeleiding van een bewapende 
ranger, die u alles zal vertellen van  flora en fauna ter plaatse. 
Heel interessant en adembenemend. Wellicht volgt u ook, 
op gepaste afstand, een kudde olifanten, giraffen of 
neushoorns. Buffels, leeuwen of nijlpaarden komen we liever 
niet tegen…

In de namiddag serveert men een High Tea met allerlei 
lekkers en daarna vangt uw schemersafari aan, rond een uur 
of vijf, half zes. Een lekker koud biertje, glaasje witte wijn of 
natuurlijk een gin and tonic wordt onderweg voor u 
ingeschonken. Niet uitstappen of gaan staan in uw jeep 
zonder toestemming van uw ranger/driver/guide, dat moge 
duidelijk zijn.

ZUID AFRIKA - Kruger Park & private game resort

 
“Tijdens onze bushwalk-safari liet de ranger 
zien dat door geurexpressie sommige bomen 
onderling communiceren en hun naalden 
overeind zetten wanneer giraffen ervan eten.”
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