Postbus 15073,
1001 MB Amsterdam

Tel. 020 - 7717 184

KOR T I N GS C OD E
VB 2 0

Vu l d e k o r ting s s cod e in op het boek in gsfor mul i e r o p o nze
we bs i te e n ont vang € 5 0 ,- kor ting per perso o n. Bo e k i ng
o p of t i j d e ns d e Vak antieb eurs . M inim ale re i sso m v a n
€ 2. 0 0 0 , - p.p. (K o r ti n g word t hand mat i g ver rek end )

ELKE 2 3 KLANT
E

Onze website kan je 24 uur
per dag raadplegen
Telefonisch bereikbaar:
Maandag t/m vrijdag
van 09.30 - 17.30
Woensdag gesloten
VAN-GELDORP-REIZEN.NL

REISBURO AAN HUIS
Maak op een persoonlijke
manier kennis met je vakantieland en Van Geldorp Reizen
en laat je thuis uitleg geven
door onze reisadviseur.
Vanaf 4 personen.
Kosten 75,Gratis bij boeking!

50 EU R O G R O E P S KORTI NG
Bi j e e n b oe k ing voor een groepsreis vanaf 4 p e r so ne n. *

VE R D I E N 5 0 E U R O PE R KLANT
A ls b e s t a and e k l ant voor iedere n ieuwe k lan t
d i e j e a anbre ng t, met een reissom > € 2000, - p. p. *

* één k or ting gelijktijdig
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AL 23 J AAR KWALITEIT TEGEN EEN S CH ERPE PR I JS
Welkom bij Van Geldorp Reizen - GO Explore, de
Eerste specialist naar Zuidelijk Afrika sinds 1997.
Wij bieden altijd meer dan een standaard reis
tegen een prijs die je elders niet vindt. Overtuig
jezelf- veel plezier met deze brochure en de
voorbereiding.

binnenlandse vlucht erbij, dus minder kilometers in
de auto/ bus. Van Geldorp Reizen is altijd innovatief
geweest. De eerste touroperator naar Zuid-Afrika,
de eerste met een online- boekingsmogelijkheid, de
eerste met een fly-drive pakket, enz. We zijn klein,
maar groot op ons gebied.

INNOVATIES 2020
In plaats van de 24 daagse groepsreis/ individuele
reis Namibie, nu 20 dagen met aanvang in Windhoek . Voor Zuid-Afrika is de 23 daagse reis vervangen door een 20 daagse- met een inbegrepen

UNIEKE BELEVING
Iedere reis kenmerkt zich door de unieke elementen
die we hebben toegevoegd. Zoals een overnachting in een safaritent aan het water in het unieke
Marakele Park in Zuid-Afrika. Geen winkeltje en

FLY-DRIVE- FAMILIE REIZEN

ACCOMMODATIES

Zuid-Afrika
3-5
Namibië - Botswana 12 - 15

Zuid-Afrika
8 - 10
Namibië - Botswana 16 - 17

GROEPSREIZEN

HUURAUTO’S

Zuid-Afrika
Namibië - Botswana

ZUID AFRIKA

6-7
13

SAFARI, OCEAAN & TUINROUTE
IN SAMENWERKING MET

18 - 19

CONTACT EN KORTING

NAMIBIË

restaurant, maar braaien op de eigen veranda met
uitzicht op het wild! Je kunt kiezen uit Groepsreizen
danwel Individuele flydrive/ Familie reis.
Vervolgens voor een klant en klare reis of je eigen
voorkeuren erin aanbrengen.

BO T SWA NA

per per soo n

2425,-

20

INCLUSIEF:
•
•
•
•
•
•
•
•

KLM retourvlucht t.w.v. € 870 en binnenlandse vlucht
2 nachten in het schitterende Marakele Wildpark
Swaziland met 2 wildparken en inclusief safari’s met ranger
3 nachten aan de Indische oceaan met strand en lagune
Tuinroute met o.a. Tsitiskamma Park waar je lekker actief kunt zijn
Verblijf in luxe gamelodge met uitzicht op nijlpaarden
Kaapstad in goed hotel aan het Waterfront
Nissan Almera incl kilometers, border permit, verzekeringen en btw
Met 4 personen de Hyundai Creta 2x4. Opwaarderen kan.

Dag 1-5
Twee nachten in je eigen Safaritent met veranda aan het water midden tussen het wild in Marakale Park. Fietstocht door en museum in South West Township- Soweto. Graskop is de ideale plek
als uitvalsbasis voor de Panoramaroute met o.a. Blyde River Canyon, de 3e canyon ter wereld!
Dag 6-8
Het Krugerpark is wereldberoemd en hoeft nauwelijks introductie. Hier verblijf je twee nachten.
In Swaziland verblijf je in traditionele beehives huts in een park waar je tussen het wild kan
wandelen, paardrijden of mountainbiken. 80 km verder heb je safari’s met een ranger in een
open jeep in een uniek wildpark. Inbegrepen in de prijs.
Dag 10-12
3 Nachten bij de Indische Oceaan in een goed hotel direct aan een lagune met nijlpaarden en
krokodillen. Maak een boottocht, ga lekker naar het strand of naar Umfolozi Park als je nog meer
wildleven wilt ervaren.

• Scherpe prijs voor deze fantastische reis
• Op Safari in Unieke wildparken
• Mooie Mix van wildleven, landschappen
& cultuur
• Veel activiteiten - voor iedere leeftijd
• Vijf keer 2 of 3 nachten op 1 plek
zo Zie je wat!
• Iedere dag vertrek en aan te passen
g 8- 10
ies vindt je op pa
De accommodat onze website
of kijk op

Vanaf Durban vlucht naar Port Elisabeth, waar je overnacht aan de boulevard en verder naar het
Tsistiskama park, direct aan de oceaan met uitzicht op walvissen in het seizoen en waar je lekker
kunt klauteren over rotsen naar een waterval of slenteren over de hangbrug.
Dag 15-16
In Plettenburg kan je haaien en walvissen spotten , zwemmen met zeehonden of erop uit met
een SUP. Twee nachten in een luxe gamelodge net buiten Oudtshoorn. Genieten- het is vakantie!
Je kunt hier olifanten voeren, een safari maken en natuurlijk de struisvogels bewonderen.
Dag 17-20
Tot slot- Kaapstad- één van de 4 mooiste steden ter wereld! Ook hier ben je 2 nachten. Wil je
langer blijven is dat geen probleem. Genoeg te beleven. TOP vakantie! Dag 20 thuiskomst.
Zakgeld: reken op € 350 p.p. per week voor al je overige maaltijden, entrees, excursies, drankjes enz. Dat is naast brandstof auto alles wat je ter plaatse uitgeeft, dus weet je precies waar je
aan toe bent. 1 pk € 520
PAGINA
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SAFARI, CULTUUR & BELEVING

ZEN

Deze reizen voor deze prijs vindt je nergens anders voor dit programma!

per per soo n

1795,-

GEN
14 DA
Er is keuze uit 3 Kant- en klare reizen die je ook als basis kunt nemen voor je eigen
wensen. Langer of korter weg en/of anders indelen. Op deze pagina’s de 14- en 16
daagse reis. Zie vorige pagina voor de 20 daagse reis.

Unieke beleving voor Iedereen
Beleving is een vaak gebruikt begrip maar hier volkomen terecht gebruikt. Genieten van de Afrikaanse sterren aan de hemel vanaf je veranda in het Marakele
Park. Van je lokale lunch middenin Soweto na een indrukwekkend bezoek aan het
lokale Hector Pieterson museum en eventueel nog een fietstocht voor de boeg.
Van de mooie uitzichtpunten in de Panoramaroute, het vele wildleven in het Krugerpark en Swaziland. Van je beehive hut tot luxe lodge tot chalet met uitzicht op
walvissen in het seizoen tot hotel op A1 locatie aan het Waterfront in Kaapstad.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mooi mix Cultuur, Safari & Oceaan
Activiteiten voor iedere leeftijd
Ervaar diverse TOP wildparken
Zelf braaien in Marakele Park
Maak kennis met Swaziland
Inclusief Safari’s met ranger
3 nachten bij strand Indische Oceaan
Binnenlandse vlucht inbegrepen-minder km
Minimaal drie keer 2 of 3 nachten op 1 plek*

per per soo n

2030,-

GEN
16 DA

Alle Hoogtepunten in het Afrika-deel van
het land met Swaziland.
Combi cultuur, safari en Indische oceaan.

Als de 14 daagse reis plus 2 dagen in
Kaapstad incl. binnenlandse vlucht. Verlenging Kaapstad mogelijk.

1 p.k. e 320,-

1 p.k. e 405,-

Kijk op de uitgebreide Dag tot dag beschrijving voor het reisverslag en kijk naar
de mooie en unieke accommodaties die je
ervaart- op pag 8-10.

Je kunt getoonde reizen aanpassen. Dus langer of korter weg en/of anders indelen.

Je kunt mountainbiken in Swaziland, relaxen op het strand van de Indische oceaan, klauteren over rotspartijen in het schitterende Tsitsikamma Park. Wandelen,
zwemmen en/of dansen met de lokale bevolking.
Deze reizen zijn een combinatie van Cultuur, Wildleven, indrukwekkende Landschappen, Lokale keuken en een klein beetje Rust. *Afhankelijk van de reis ben
je minimaal 3 x twee of drie nachten op één locatie, dus niet elke dag weer die
koffer in- en uitpakken en je kunt wat Zien en Doen! Op de 20 daagse reis zelfs 5x!
Verlengen in Kaapstad bij de 16- en 20 daagse reis is mogelijk zonder extra vluchtkosten. Onze klanten beoordelen deze reizen met een 9!

PAGINA
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2 - 3	Zelf op safari in het
Marakele wildpark
4	
Fietsen door Soweto en
museum in Johannesburg
5 - 7	Panoramaroute en 2 nachten Krugerpark
8 - 9	Koninkrijk Swaziland met
Mlilwane en Mkahaya park
incl safari’s met ranger
10 -12	
3 nachten aan Indische
Oceaan met strand, boottocht en als je wilt Umfolozi Park
13-14	
14 daagse reis: Vlucht
vanaf Durban naar huis,
thuiskomst dag 14.
	
16 daagse reis: Binnenlandse vlucht DurbanKaapstad alwaar standaard nog 2 nachten.
15-16	Laat de op de dag terugvlucht, thuiskomst dag 16.

Hieronder vervolg schema
20 daagse reis van pag 3.

Inbegrepen

Exclusief

KLM Retourvlucht twv € 850- 870 pp, riante 4 persoons Nissan Almera met super dekking bij 2 personen. Bij 4 personen
de Hyundai Creta 2x4 .
Alle unieke accommodaties en safari’s met ranger in Mkhaya
Park en binnenlandse vlucht twv € 95 pp bij 16- en 20 daagse reis. Voor inbegrepen maaltijden zie pag 8-10.

Overige maaltijden, entrees en excursies, brandstof en one
way fee auto (zie pag 18-19), eventuele verrekening vlucht,
en boekingskosten € 5 pp.
Zakgeld van € 350 pp per week voor AL je lokale uitgavendus maaltijden, entrees en excursies, drankjes ‘s avonds enz.
Dan weet je precies waar je aan toe bent.

14	Tsitsikamma Park - klauteren over rotsen of hangbrug
15-16 	Walvissen bij Plettenburg
en overnachting in Oudtshoorn 2 nachten in mooie
lodge in de Karoo
17-18	
Verblijf aan het Waterfront in Kaapstad nabij het
nieuwe MOCAA museum.
Genoeg te doen hier.
19-20 	Terugvlucht laat op dag 19
en thuiskomst dag 20.

PAGINA
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BELEVING VAN CULTUUR, WILDLEVEN, STRAND, WOESTIJN & STAD

EN

Door onze klanten beoordeeld met cijfer 9!

Vanaf

2055,-

GEN
14 DA
Je hebt keuze uit 3 verschillende groepsreizen:
14, 16 of 20 dagen.
23 jaar geleden begon Van Geldorp Reizen met deze fantastische groepsreizen
Zuid-Afrika. We weten als specialist dus inmiddels wel hoe we de perfecte reis
moeten organiseren.

Unieke Beleving de gehele reis
Of je nu de 14, 16 of 20 daagse reis boekt, de reis begint altijd met het unieke
Marakele wildpark, waar je 2 nachten verblijft. Met de groep eerst shoppen in de
supermarkt want er is geen restaurant en je doet je eigen braai ( Zuid-Afrikaans
bbq) op de veranda van je ruime safaritent met keuken, gelegen aan het water.
Hier heb je een mooi uitzicht op de bergen, op het wildleven en ’s nachts op de
sterrenhemel. Geen verkeerd begin.
En zo verloopt de hele reis. Je doet actieve dingen, ervaart de lokale keuken in een
township, dans met het personeel in Swaziland, ziet de meest fantastische landschappen en je onderkomens zijn stuk voor stuk uniek. Van( luxe) safari tent tot
beehive hut (en suite), tot chalet met uitzicht op de Indische Oceaan en in het seizoen de walvissen tot het hotel in Kaapstad op een A1 locatie aan het Waterfront.
Je verblijft tot VIJFmaal 2 of 3 nachten op 1 plek. * Niet elke dag die koffer in - en
uitpakken. Verlengen in Kaapstad is mogelijk zonder extra vluchtkosten.
Deze reizen voor deze prijs vindt je nergens anders voor dit programma!
VERTREKDATA:
14 maart, 18 april, 25 juli, 25 september, 11 oktober en 31 oktober.

PAGINA
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•	Ervaar Cultuur in een township en dans met
de locals
•	Geniet van diverse TOP wildparken, van 2 dagen aan de Oceaan, van schitterende landschappen, Swaziland & Tuinroute
•	Ga mountainbiken, springen over rotsen aan
de oceaan, wandelen, paardrijden, zwemmen of juist relaxen met een drankje
•	Binnenlandse vlucht inbegrepen- minder
kilometers in de bus*
•	Uitstekende Nederlands/ Afrikaans sprekende reisleiding
• Kleine groepen- max 16 personen
• VIJF keer 2 of 3 nachten op 1 plek
zo Zie je wat*

Vanaf

2450,-

GEN
16 DA

Vanaf

2795,-

GEN
20 DA

Alle Hoogtepunten in het Afrika deel van
het land met Swaziland. Combinatie van
Safari, cultuur, landschappen en 2 dagen
bij de Indische Oceaan.

Als de 14 daagse reis plus 2 dagen in
Kaapstad incl. binnenlandse vlucht. Verlenging in Kaapstad is mogelijk.

Alle hoogtepunten van Zuid-Afrika met
binnenlandse vlucht. Ook 2 nachten in
Koninkrijk Swaziland.

1 p.k. e 320,-

1 p.k. e 399,-

1 p.k. e 545,-

2 - 3	Zelf op safari in het
Marakele wildpark
4	
Fietsen door Soweto en
museum in Johannesburg
5 - 7	Panoramaroute en 2 nachten Krugerpark
8 - 9	Koninkrijk Swaziland met
Mlilwane en Mkahaya park
incl safari’s met ranger
10 -12	
3 nachten aan Indische
Oceaan met strand, boottocht en als je wilt Umfolozi Park
13-14	
14 daagse reis: Vlucht
vanaf Durban naar huis,
thuiskomst dag 14.
	
16 daagse reis: Binnenlandse vlucht DurbanKaapstad alwaar standaard nog 2 nachten.
15-16	Laat de op de dag terugvlucht, thuiskomst dag 16.

Kijk op de uitgebreide Dag tot dag beschrijving voor het reisverslag en naar de mooie en unieke
accommodaties die je ervaart op pag 8-10. *afhankelijk van de reis.

Hieronder vervolg schema
20-daagse reis

Inbegrepen
Retourvlucht, groeptransfers, vervoer per airconditioned bus,
binnenlandse vlucht. Alle unieke accommodaties op basis
van logies tenzij anders weergegeven (zie pag 8-10), entrees
Mlilwane- en Umfolozi Park en ervaren Nederlands- Afrikaans sprekende reisleiding.

Exclusief
Overige maaltijden, entrees, excursies en boekingskosten € 5 pp.

Zakgeld- reken op zo’n € 350 pp per week voor AL je uitgaven ter plaatse, dus de overige maaltijden, entrees en excursies, dranksjes s’ avonds enz. Dan weet je precies waar je aan
toe bent.

Vanaf 8 personen rijden we met twee airconditioned busjes
en is er een roulatie systeem. Niet dezelfde persoon steeds
op dezelfde plek. Minimaal 8- Maximaal 16 personen.

14	Tsitsikamma Park – klauteren over rotsen of hangbrug
15-16 	Walvissen bij Plettenburg
en overnachting in Oudtshoorn 2 nachten in mooie
lodge in de Karoo
17-18	
Verblijf aan het Waterfront in Kaapstad nabij het
nieuwe MOCAA museum.
Genoeg te doen hier.
19-20 	Terugvlucht laat op dag 19
en thuiskomst dag 20.

PAGINA
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ACCOMMODATIES ZUID-AFRIKA

Hier zie je waar je tijdens je geboekte groepsreis of individuele reis verblijft. Voor de groepsreizen en kant en klare fly-drives zijn de betreffende accommodaties inbegrepen in de reissom. De getoonde prijzen zijn enkel voor losse boekingen danwel afwijkingen in het fly-drive programma. Prijs per persoon op basis logies, tenzij anders
aangegeven. Entrees parken niet bij prijs inbegrepen.

Marakele Wildpark

Mkhaya Park Swaziland

Wildpark in het Waterberg gebied dat geen concessies doet aan
oorspronkelijkheid op 4 uur rijden van Johannesburg. Verblijf in
ruime safaritenten met badkamer en veranda met ingericht keuken
aan het water met uitzicht op het wild!

De hele beleving van dit wildpark in Koninkrijk Swaziland is werkelijk
uniek. Om 16 uur wordt je opgewacht door een ranger en stap
je over in zijn jeep. Meteen je eerste safari. In het kamp is geen
elektriciteit- alles wordt met fakkels verlicht. Zie je het voor je? De
prima maaltijden worden buiten om een kampvuur geserveerd. De
volgende morgen wordt je gewekt met thee, koffie en een muffin
voor de ochtend safari. Na ontbijt wordt je om 10.00 uur terug
gebracht bij de auto of bus (groepsreis).

Exclusief: er zijn slechts 10 tenten dus tijdig boeken. Er is geen
restaurant- zelf braaien op je terras. Afrika Puur Natuur!

Vanaf

66,-

Prijs t/m mei € 66. Daarna € 73 • 1 pk € 132 / € 146
Kinderen tot 1 jaar gratis, van 1 t/m 11 jaar € 13.

34,-

Johannesburg - comfort
Prima lodge. Er is keuze uit 2 lokaties. Eén dichtbij de airport. Makkelijk bij late aankomst. Of anders op 36 km van de airport in de mooie
wijk Sandton. Uitgebreid ontbijt buffet inbegrepen en in Sandton is
er een klein zwembad. Family kamer- 2 kamers met max 2 kinderen
max leeftijd tot 16 jaar. € 39 pp.

Verblijf in dit beroemde wildpark. Hier zie je net zoveel wild als in de
dure privé parken maar voor een fractie van de prijs. Je slaapt in een
eenvoudige rondavel- Afrikaans stenen huisje- of een safari tent met
opgemaakte bedden. Schoon sanitair is buiten. In de hoofdkampen zijn een restaurant, zwembad, cafetaria, winkel en tankstation
aanwezig. Kinderen 2 t/m 11 jaar € 14,-

8
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Eenvoudige lodge nabij de luchthaven, dus makkelijk bij aankomst
van late vlucht. Gratis en veilig parkeren. Ontbijten kunt u in het
hotel. Restaurants in de onmiddellijke omgeving. Kamers en suite
met tv.
1 p.k. e 68,-

Mlilwane - Swaziland
Zulu-achtig verblijf in een uniek wildpark. Je overnacht in zgn
beehive’s; hutten van riet in de vorm van een riante bijenkorf. Heb
je tenminste écht het gevoel dat je in Afrika bent! Voorzien van
douche en toilet. Dit in schitterend natuurpark met o.a. krokodillen
en antilopen in het groene en vriendelijke Swaziland.
Regelmatig worden er door het personeel Swazidansen opgevoerd.

Kinderen onder 10 jaar niet toegestaan. 3e persoon in unit kost € 52

43,-

Je kunt hier Aktief bezig zijn; paardrijden, mountainbiken en/of
wandelen. 3e persoon in beehive kost € 24
1 p.k. e 60,- Kinderen 3 t/m 12 jaar € 21,-

Graskop

69,-

Ruime eenvoudige chalets net buiten het centrum van Graskop met
restaurant. Perfecte plek als uitvalsbasis Panoramaroute en/of op
weg naar het Krugerpark .

37,-

Port Elisabeth
70,-

PAGINA

Johannesburg

55,-

32,-

Krugerpark

95,-

Aanvullend bedrag a € 88 pp is voor de safari’s met ranger. Enkel als
je losse accommodatie boekt. Diner en ontbijt zijn inbegrepen.
1 p.k. e 155,-

VAN-GELDORP-REIZEN.NL

Krugerpark - comfort
Hier zie je net zoveel wild als in de dure privé parken maar voor een
fractie van de prijs. Je overnacht in een bungalow en suite. In de
hoofdkampen zijn een restaurant, zwembad, cafetaria, winkel en
tankstation aanwezig.
1 p.k. e 140,- Kinderen 2 t/m 11 jaar € 14,-

Moderne lodge aan de boulevard met zicht op de Indische Oceaan. Uitgebreid ontbijtbuffet inbegrepen. Diverse restaurants in de
directe omgeving. Gratis en veilig parkeren. Kamers: en-suite, airco,
thee- en koffie faciliteiten, tv., wifi.

St. Lucia- comfort
Goed hotel met zwembad mooi gelegen aan de lagune. Ruime
kamers van alle gemakken voorzien. Prijs incl. ontbijtbuffet. Indische
oceaan met strand op 2 km afstand. Mooie tuin. Je voelt je hier
meteen thuis. Diverse restaurants op loopafstand. Twee uur durende
boottocht op de lagune bij ons te boeken voor € 18 pp. Geef dit aan
op het boekingsformulier. Succes verzekerd wat betreft nijlpaarden,
krokodillen en de visarend.
1 p.k. e 99,- Kinderen2 t/m 11 jaar € 49,-

55,-

Family kamer- 2 kamers met max 2 kinderen max leeftijd tot 16 jaar.
€ 39 pp. 1 p.k. e 91,-

PAGINA
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OKAVANGO DELTA - BOTSWANA

Hier zie je waar je tijdens je geboekte groepsreis of individuele reis verblijft. Voor de groepsreizen en kant en klare fly-drives zijn de betreffende accommodaties inbegrepen in de reissom. De getoonde prijzen zijn enkel voor losse boekingen danwel afwijkingen in het fly-drive programma. Prijs per persoon op basis logies, tenzij anders
aangegeven. Entrees parken niet bij prijs inbegrepen.

HOOGTEPUNT van de reis! Uniek verblijf in het Moremi Reserve. Beste deel van de Okavango Delta.
Exclusief en alleen per vliegtuigje te bereiken. Ga 1,5 dag met je privé gids op safari te voet en in een
Mokoro- een uitgeholde boomstam. Olifanten tot aan je tent en nijlpaarden voor je in het water.
Prijs incl. overnachting, de maaltijden en safari’s. Retourvlucht vanaf Maun € 260. Dit enkel bij Losse boekingen.

Vanaf

60,-

Tsitsikamma Park
comfort

Vanaf

308,-

INBEGREPEN BIJ ELKE NAMIBIË-BOTSWANA REIS

Dit is een absolute Toplokatie. In dit natuurpark kan je wandelen
over een hangbrug of klauteren over rotsen naar een waterval. In
het seizoen zie je de walvissen vanaf de kant. Je hoort de machtige
golven van de Indische Oceaan beuken op het continent. Restaurant en winkeltje aanwezig. Chalet en suite met ingerichte keuken.
Ben je met 4 personen kan je opteren voor een 4 persoons accommodatie a € 44 pp. V.a. 18 sept € 56 pp. Geef dit aan op het
boekingsformulier. Foto waterval gemaakt door en met dank aan
Julia Kuiken.
Prijs t/m augustus € 60. Daarna € 75.
1 pk € 120/ € 150
Kinderen tot 1 jaar gratis, van 1 t/m 11 jaar € 14.

86,-

Oudtshoorn Special
Erg mooie gamelodge met overnaching in luxe safari tenten. Met
een los staand ligbad in de aparte badkamer, een stortdouche
buiten. Uitkijkend op meer met nijlpaarden.
Er is een uitstekend restaurant en een spa. Je bagage wordt met
golfkarretjes naar je “tent” gebracht. Je kunt hier de olifanten voeren,
een safari maken door het wildpark en/ of een struisvogelfarm
bezoeken in de buurt. Mooi terras en zwembadje aan het water.
1 p.k. e 133,- Kinderen 4 t/m 12 jaar € 43

89,-

Haaientour
Hier komt de hele wereld de spectaculaire grote witte haai bewonderen. De haaien komen aan de boot. Indien je wilt, kan je in
de kooi onder water. Sowieso een unieke ervaring- op of onder de
boot. Kinderen 5 t/m 11 jaar € 92,-
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Uitstekend hotel met uitmuntende ligging aan het Waterfront nabij
het oude centrum. Alles op loopafstand. Ook het nieuwe gerenomeerde Silo gebouw/ Zeith MOCAA museum. Gratis parkeren.
Inclusief ontbijt. Restaurant, bar, terras en heel klein zwembadje
aanwezig. Kamers met o.a. thee- en koffie faciliteit en gratis wifi.
Familie- met max 2 kids max 16 jaar- € 63 pp.
1 p.k. e 148,-

159,-

59,-

PAGINA
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Gansbaai
Karakteristiek en luxe, ruim visserscottage in Gansbaai,
uitvalsbasis voor een excursie naar de grote witte haai!
Prijs incl. ontbijt.
1 p.k. e 67,- Kinderen 8 t/m 14 jaar € 32,-

PAGINA
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1 7 D A A G S E T O P R E IS

NAMIBIË - BOTSWANA
EN
G R O E P S R E IS 2 0 D A G

NAMIBIË-BOTSWANA
IN SAMENWERKING MET

3-4

De hoogste zandduinen ter
wereld bij Sossusvlei

5-6

Vanaf

tussen woesijn en oceaan

3625,-

GEN
20 DA
per per soo n

2795,•	Scherpe prijs en rechtstreekse vluchten KLM
•	De Zuidduinen, Etosha én de Okavango Delta in 1 reis.
•	Inclusief je eigen gids 1,5 dag op safari en
per vliegtuig naar je kamp
• Goede auto en sfeervolle accommodaties
•	Het andere Namibië boven de Cattle gate in
het noorden

Kijk voor de accommodaties op pag 16 en 17 en voor een uitgebreide reisbeschrijving op onze website. 1 pk € 340

Windhoek- Sossusvlei- Swakopmund- Etosha Park- Rundu- Okavango Delta - Botswana
Dag 1 en 2: Amsterdam - Windhoek
Vanaf Schiphol KLM vlucht naar Windhoek. Gezellige hoofdstad precies in het midden van het land.
Dag 2 overnachting in prima lodge met zwembad, paar km. buiten het centrum.
Dag 3 en 4: Sossusvlei & Deasdvlei in Namib Naukluft National Park
Twee nachten in een sfeervolle lodge met zwembad middenin de woestijn. Vandaar bezoek je de
machtige zandduinen. Dune 45. Sossusvlei heeft de naam, maar de kilometer verder gelegen surrealistische Deadvlei is nog mooier. Hier is Dali aan het werk geweest.
Dag 5-6: Swakopmund
Alweer 2 nachten op één plek. Dat geeft rust. Niet elke dag die koffer in- en uitpakken. Swakompund is een heel aparte plaats, gelegen tussen zandduinen en oceaan. Je kunt hier quadbiken in de
duinen, een dolfijnencruise maken en/of een township bezoeken. Dag ter eigen invulling.
Dag 7: Kamanjab
Naar Kamanjab voor een kennismaking met de cultuur van de bekende Himbastam.
Dag 8-10: Etosha Nationaal wildpark
‘s Midddags al op je eerste safari in Etosha. Overnachting in een mooie lodge ten zuiden van het
park. De volgende dag ben je heel de dag in dit wereldberoemde park. Bekend om zijn drinkplaat-

•

AL 23 JAAR GRENZELOOS GOED!

8-10 2 dagen op safari in het
Etosha Nationaal Wildpark
11	Boven de Cattle gate- een

1 p.k. e 545,-

totaal ander Namibië. Overnacht aan de grensrivier met
Angola!
12-14 2 dagen met je eigen gids

• Retourvlucht Windhoek per KLM twv € 900
• Okavango Delta excursie twv € 700 incl 2 vluchten, eigen gids,
diverse safari’s en de maaltijden
• 14 overnachtingen in uitstekende lodges, guesthouses en hotels
• maaltijden 13 x ontbijt, 1 x lunch en 3 x diner (vluchten inbegrepen)
•	Huurauto Hyundai Creta 2 x 4 met super dekking, onbeperkte km,
btw, geen eigen risico, 2e bestuurder.

12

7	Cultuur van de Himba stam

Kijk op onze website of vraag naar de uitgebreide routebeschrijving,
zie accommodaties pag 16 t/m 17 en reisindeling op deze pagina

INCLUSIEF:

PAGINA

Swakopmund- vreemde stad

•

VAN-GELDORP-REIZEN.NL

Enkel bij Van Geldorp Reizen- per Vliegtuig naar het Moremi deel van de Okavango Delta en dit met safari’s is inbegrepen in
de prijs. Waarde € 700 pp!

Het landschap door het Namib Naukluft park bij Sossusvlei naar Solitaire en Walvisbaai is werkelijk super. Dan een aparte
stadse beleving in Swalopmund met bezoek aan een township, quadbiken of dolfijnencruise. Etosha behoeft geen verdere
uitleg. Unieke wildplek. Wij gaan via het noorden naar Botswana- een totaal ander landschap en cultuur. Mensen en dieren
op straat, het leeft weer. En zo verder. Je verblijf in prima accommodaties. Eenmaal eenvoudig maar praktisch, rest goed tot
zeer goed. En- kleine groepen. Maximaal 16 mensen.
Deze reis voor deze prijs vindt je nergens anders
voor Dit programma!
Klanten waarderen deze reis met een 9!
Zie hun reacties op de website

Dag 11: Angola aan de overkant
Rundu, gelegen aan de rivier met aan de overzijde Angola! Je bent uit de droge uitgestrektheid
in een groen landschap terecht gekomen. Je kunt hier een boottocht maken en zien hoe de locale
bevolking aan en in die rivier tussen de nijlpaarden leeft..

Inbegrepen

Dag 15-17:
Via Ghanzi terug naar Namibie en Windhoek. In de middag terugvlucht naar Nederland met aankomst de volgende dag. Dit was een TOP reis!

Delta. Per vliegtuig erheen!

Indrukwekkende landschappen, dierenleven & cultuur

sen waar het wild zichzelf aan je komt presenteren. Uniek. Pas de volgende dag tegen 16 uur hoef
je het park te verlaten.

Dag12-14: Okavango Delta
Een lange rijdag naar Maun via een stuk weg dat lijkt op die van de Caprivistrip. In Botswana tref je
ezels, koeien en ook olifanten op de weg! Dit is het Echte Afrika. Overnachting in hotel me zwembad
in Maun. Andere ochtend per vliegtuigje naar het Beste deel van de Delta. Je hebt je eigen gids met
wie je te voer of mokoro op safari gaat, midden tussen het wild. Olifanten tot aan je tent. Dit is het
Echte Afrika en misschien het mooiste wildgebied op aarde. Dag 14 na ontbijt en safari terugvlucht
naar Maun.

op safari in de Okavango

Vlucht Windhoek en retour vanaf Victoria Falls/ Livingstone. Groepstransfers en vervoer per airconditioned kleine busjes max
10 personen. Bij meer dan 8 mensen rijden we met 2 busjes en is er een roulatiesysteem. Zie voor de accommodaties en
maaltijden pag 16 en 17. Uitstekende Nederlands- Afrikaans sprekende reisleiding. Plus de Okavango Delta excursie t.w.v.
€ 700 pp.

Exclusief
overige maaltijden,entrees en excursies, visumkosten Zimbabwe U$ 30 pp en boekingskosten € 5 pp.
Zakgeld- reken op zo’n € 350 pp per week voor AL je uitgaven ter plaatse, dus je overige maaltijden, entrees en excursies,
dranksjes s’ avonds enz. Kortom, je complete zakgeld. Dan weet je precies waar je aan toe bent.

16

Chobe Olifanten Park met
sunset safari cruise

17-18 De spectaculaire Victoria
Watervallen en verblijf in
	lekker luxe hotel ter
afsluiting.
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Vertrek vóór 16 juni:
€ 90 KORTING per persoon!
3-4

De hoogste zandduinen ter
wereld bij Sossusvlei*

5-6

Swakopmund- vreemde stad
tussen woesijn en oceaan

7

Cultuur van de Himba stam

8-10 2 dagen op safari in het
Etosha Nationaal Wildpark
11	Boven de Cattle gate- een
per per soo n

3295,-

GEN
18 DA

Onderscheidende reizen
De Okavango Delta excursie bestaat uit een retourvlucht vanuit Maun, je eigen
gids met wie je 1,5 dag op safari gaat, je accommodatie en de maaltijden. Waarde
€ 700 pp. Dit is Inbegrepen in beide reizen.
Wat onze reizen onderscheid is de route. Na Etosha Park ga je niet weer de
woenstijn in om naar Maun te rijden, maar tref je een totaal ander Namibië ten
noorden van de Catlle gate richting Rundu op de grens met Angola. Qua afstand
maakt het niets uit.
Ook blijf je niet aan de rand van de Okavango Delta, maar vlieg je in 20 minuten
naar het beste deel, midden tussen al het wild. Olifanten tot aan je tent! Hier ga je
1,5 dag met je eigen gids te voet en in mokoro op safari.
Met de 18- of 20 daagse individuele autoreis maak je kennis met de unieke, schitterende landschappen van Namibië, met de cultuur, zoals een bezoek aan de
Himba’s of een township bezoek in Swakopmund.
Je kunt quadbiken in de duinen, Dune 45 opklimmen, lopen door de woenstijn
naar Deadvlei of met je gids pal langs het wild in Botswana. Je treft het mooiste
wildgebied op aarde; Etosha, de Okavango Delta en Chobe park, waar je een safari bootcruise kunt maken. En- de finale: de beroemde Victoria watervallen op de
grens Zambia- Zimbabwe. Met een lekker luxe hotel om na te genieten van al je
unieke ervaringen.

• Elke dag vertrekken
• Scherpe prijs
• Rechtstreeks per KLM naar Windhoek
•	Sossusvlei ( 20 dgn), Etosha, Okavango Delta,
Chobe en Victoria Waterval in 1 reis
• Betere route via Rundu
• Delta excursie t.w.v. € 700 pp inbegrepen!
• Uitstekende auto en accommodaties

Gelijk aan de 20 daagse reis, zonder Sossusvlei.
1 p.k. e 535,-

per per soo n

totaal ander Namibië. Over-

3325,-

nacht aan de grensrivier met
Angola!

GEN
20 DA

Hoogtepunten van Namibie, Botswana en de Victoria
Waterval. Zie Dagindeling hiernaast.
1 p.k. e 545,-

12-14 2 dagen met je eigen gids
op safari in de Okavango
Delta. Per vliegtuig erheen!

Je kunt de reis ook verlengen, anders indelen of met
een 4 x 4 en tentje rijden- zie pag 18-19

Inbegrepen
KLM Retourvlucht t.w.v. € 1100 heen Windhoek, terug vanuit Victoria Falls, auto 4 x 2 Hyundai Creta inclusief nul eigen
risico, met super dekking en onbeperkte km. Alle unieke
accommodatie- zie pag 16 en 17- 15 x ontbijt, 1 x lunch,
3 x diner (incl. vluchten). Plus de Okavango Delta excursie
genoemd op pag 14 t.w.v.€ 700 pp! Je kunt opteren voor een
andere auto- zie pag 18 en 19.
Exclusief Overige maaltijden, entrees en excursies, brandstof,
one way fee R 8000 (ong € 500) tot aan Victoria Falls, grensovergangen (zie Auto’s- pag 18-19) en boekingskosten € 5 pp.
Zakgeld: reken op € 350 pp per week voor AL je lokale uitgaven- dus maaltijden, entrees en excursies, drankjes ‘s avonds
enz. Dan weet je precies waar je aan toe bent. Brandstof niet
meegerekend. Jan 2020 is de benzine prijs max R 16- ofwel
1 euro.

16

Chobe Olifanten Park met
sunset safari cruise

17-18 De spectaculaire Victoria
Watervallen en verblijf in

* 20 daagse reis.

	lekker luxe hotel ter
afsluiting.

Deze reizen worden met cijfer 9 beoordeeld door onze klanten!
PAGINA
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NAMIBIË EN BOTSWANA
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ACCOMMODATIES
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ME ER AC CO MM OD AT

Vanaf

99,-

Hier zie je waar je tijdens je geboekte groepsreis of individuele reis verblijft. Voor de groepsreizen en kant en klare fly-drives zijn de betreffende accommodaties inbegrepen in de
reissom. De getoonde prijzen enkel voor losse boekingen. Prijs per persoon op basis logies, tenzij anders aangegeven. Entrees parken niet bij prijs inbegrepen.

Windhoek
Ruime lodge met goede kamers en suite, restaurant en zwembad
paar km buiten het centrum. Alle kamers omgeven door de tuin.
Gratis parkeren en inclusief ontbijt.
Vrijdag en Zaterdagnacht- € 47 pp en single € 75.
1 p.k. e 109,- Kinderen t/m 6 jaar € 0,-

Heel goede lodge op rij-afstand van de beroemde zandduinen.
Eenvoudige en suite kamers. Prima restaurant aanwezig, een terras,
zwembad met ligstoelen, kortom een oase midden in de woestijn
waar je je meteen thuis voelt. Met 2 heel speciale huisdieren, een
cheetah en luipaard. Perfecte uitvalsbasis voor Sossusvlei, Deadvlei
en Dune 45
1 p.k. e 49,- Kinderen 6 t/m 12 jaar € 21,-

Rundu
Mooie bungalows met uitzicht op de rivier met aan de overkant Angola! Restaurant en zwembad aanwezig. Dit ten noorden van de Cattlegate in een totaal ander landschap dan de rest van Namibië. Het is
er groen en het Leeft weer! Inclusief ontbijt.
1 p.k. e 72,- Kinderen 3 t/m 9 jaar € 23,-

45,-

68,55,-

Swakopmund
Eenvoudig guesthouse nabij het centrum met alles op loofafstand.
Prijs inclusief ontbijt. Voor het kindertarief moeten de kids bij de
ouders op de kamer.
1 p.k. e 53,- Kinderen 3 t/m 12 jaar € 23,-

37,-

75,-

Swakopmund- comfort
Op 200 meter van oceaan, strand en gezellige oude centrum
gelegen goed, kleinschalig guesthouse. Elke kamer ligt aan de
tuin en op je eigen patio wordt ‘s morgens het inbegrepen ontbijt
geserveerd. Prijs voor verblijf bij 2 nachten.
1 p.k. e 99,- Kinderen 4 t/m 12 jaar € 42

Chobe - Kasane
Mooie lodge met kamers en suite gehuld in canvas tent. Met restaurant en zwembad. Vanhier maak je de beroemde bootcruise in
Chobe Park- uniek in Afrika! Incl. ontbijt.

Vanaf

65,-
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Ten zuiden Etosha Park

Nata
Mooie accommodatie met riante kamers, groot zwembad, gezellige
bar en goed restaurant. Kinderen t/m 5 jaar gratis bij verblijf met de
ouders op de kamer.
1 p.k. e 95,-

64,-

1 p.k. e 98,- Kinderen 6 t/m 12 jaar € 32

159,-

PAGINA

Mooie kamers en suite in dit wereldberoemde wildpark met de
befaamde drinkplaatsen. In de kampen een restaurant en zwembad.
Prijs afhankelijk van beschikbaarheid. Inlusief ontbijt. Boek tijdig! Prijs
na 1 juli € 125 pp en single € 138.
1 p.k.v.a. e 99,- Kinderen 6 t/m 11 jaar 50 % bij verblijf op kamer ouders

Sossusvlei & Deadvlei
42,-

Etosha Park

Victoria Falls - Luxe
Lekker ontspannen de vakantie afsluiten in een heerlijk luxe hotel
met alle faciliteiten die je je hierbij kunt bedenken. Inclusief super
uitgebreid ontbijtbuffet. Je loopt hier vandaan zo naar wereldberoemde waterval. Dit aan de beste- Zimbabwe- kant.
1 p.k. e 280,- Kids 3 t/m 11 jaar € 80 of gratis indien bij ouders op kamer.

Heel mooie lodge met goede kamers een kwartier rijden van Etosha
Park met uitstekend restaurant, zwembad, bar, jacuzzi en loungedeel. Een aanrader! Prijs na 1 juli € 78 pp en single € 108.
1 p.k. v.a. e 89,- Kinderen 7 t/m 12 jaar v.a. € 35

PAGINA
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HUURAUTO’S ZUID-AFRIKA & NAMIBIË

HUURAUTO’S NAMIBIË & ZUID-AFRIKA
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CAMPER 4X4 2 PERSONEN

CAMPER 4X4 4 PERSONEN

Ook verkrijgbaar als 2 personen-uitvoering

NISSAN ALMERA 4 deurs - 4 personen

Stuurbekrachtiging, Radio/CD-speler, Hand-geschakeld, Airco
Huur in land
Huur vanaf
4-14 dagen
14+ dagen
Zuid-Afrika
01 januari ‘20
€ 29
€ 29
Zuid-Afrika
01 mei ‘20
€ 26
€ 26

TOYOTA COROLLA 4 deurs - 4 personen

Stuurbekrachtiging, Radio/CD-speler, Hand-geschakeld, Airco
Huur in land
Huur vanaf
4-14 dagen
Zuid-Afrika
01 januari ‘20
€ 42
Zuid-Afrika
01 mei ‘20
€ 38
Namibië
01 januari ‘20
€ 44
Namibië
01 juli ‘20
€ 48

14+ dagen
€ 42
€ 38
€ 44
€ 48

V O O R P R I J Z E N V A N B O V E N S TA A N D E V O E R T U I G E N Z I E O N Z E W E B S I T E

HYUNDAI CRETA 4 deurs - 4 personen

TOYOTA COROLLA AUTOMAAT 4 deurs - 4 personen
Stuurbekrachtiging, Radio/CD-speler, Automaat, Airco
Huur in land
Huur vanaf
4-14 dagen
Zuid-Afrika
01 januari ‘20
€ 61
Zuid-Afrika
01 mei ‘20
€ 56
Namibië
01 januari ‘20
€ 64
Namibië
01 juli ‘20
€ 70

14+ dagen
€ 61
€ 56
€ 64
€ 70

NISSAN X-TRAIL 4 X 4 AUTOMAAT 4 deurs - 4 personen
Stuurbekrachtiging, Radio/CD-speler, Automaat, Airco
Huur in land
Huur vanaf
4-14 dagen
Zuid-Afrika
01 januari ‘20
€ 77
Zuid-Afrika
01 mei ‘20
€ 70
Namibië
01 januari ‘20
€ 80
Namibië
01 juli ‘20
€ 88

14+ dagen
€ 77
€ 70
€ 80
€ 88

Stuurbekrachtiging, Radio/CD-speler, Hand geschakeld, Airco
Huur in land
Huur vanaf
4-14 dagen
Zuid-Afrika
01 januari ‘20
€ 55
Zuid-Afrika
01 juli ‘20
€ 55
Namibië
01 januari ‘20
€ 55
Namibië
01 juli ‘20
€ 55

14+ dagen
€ 55
€ 55
€ 55
€ 55

VOLKSWAGEN COMBI AUTOMAAT- 8 PERS

4 deurs,Stuurbekrachtiging, Radio/CD-speler, Automaat, Airco
Huur in land
Huur vanaf
4-14 dagen
14+ dagen
Zuid-Afrika
01 januari ‘20
€ 91
€ 91
Zuid-Afrika
01 mei ‘20
€ 81
€ 81
Namibië
01 januari ‘20
€ 93
€ 93
Namibië
01 juli ‘20
€ 105
€ 105

Inclusief:
Alle verzekeringen
onbeperkte kilometers
B.T.W. 15 %
Luchthaventoeslag 9 %
2e chauffeurstoeslag
Banden en voorruitschade
Contractfee
Border permit
Voertuigen met tentjes: uItrusting als keuken- en
beddegoed en volle watertank en gasfles
De Hyundai Creta 2x4 heeft nul eigen risico

Exclusief:
Brandstof
Deposit
Brandstoftoeslag 10 % bij niet volgetankt inleveren
Ongeval/ schade afhandeling R 500 per geval
Boete afhandeling R 250 per incident
One way kosten – zie hieronder
Douanekosten aan de grens- luttele bedragen.
Tol; GPS R 60 per dag; Babystoel R 250
Eigen risico- van R 5000 voor Almera tot R 8000 voor Nissan X-Trail.
Voertuigen met tentjes en 4 x 4’s en Hyundai Creta in Namibië:
Carbon emissie tax a R 50 per dag- max R 750
Voertuigen met tentjes: Eigen risico R 45.000- geheel af te kopen
a R 295 per dag= ong € 18,-

One way Windhoek- Victoria Falls R 8000. Windhoek- Kasane R 7300. Windhoek- Maun R 6750. Windhoek- Johannesburg of Kaapstad R 4500. Johannesburg- Kaapstad R 3500.
Johannesburg- Durban R 1500. Port Elisabeth- Kaapstad R 1500. Andere plaatsen op aanvraag.
R = Rand = Zuid-Afrikaanse munteenheid. Waarde 6,2 cent- dec 2019. Prijs-, model, voorwaarden wijzigingen voorbehouden. Verhuurlocaties: Windhoek, Johannesburg, Kaapstad, Maun. De personenauto’s kunt u ook inleveren of ophalen in plaatsen als Durban en Port Elisabeth.
KIJK & VERGELIJK. CIJFER 9 VAN ONZE KLANTEN!

Waarom Van Geldorp Reizen? Door onze specialisatie bieden wij meer dan een standaard reis. We doen alles in eigen beheer en houden constant de vinger aan de pols.
Wij hebben rechtstreeks contact met u als klant én onze leveranciers. Dat merk je aan prijs én kwaliteit. En aan tevreden klanten!
ZEER SCHERPE PRIJS

TOYOTA QUANTUM 10 PERSOONS

Stuurbekrachtiging, Radio/CD-speler, Hand geschakeld, Airco
Huur in land
Huur vanaf
4-14 dagen
Zuid-Afrika
01 januari ‘20
€ 91
Zuid-Afrika
01 mei ‘20
€ 81
Namibië
01 januari ‘20
€ 92
Namibië
01 juli ‘20
€ 107

TOYOTA 4 PERSONEN- 4 x4
14+ dagen
€ 91
€ 81
€ 92
€ 104

4 personen, Stuurbekrachtiging, Radio/CD-speler, Hand-geschakeld, Airco
Huur in land
Huur vanaf
4-14 dagen
14+ dagen
Zuid-Afrika
01 januari ‘20
€ 86
€ 86
Zuid-Afrika
01 juli ‘20
€ 134
€ 134
Namibië
01 januari ‘20
€ 94
€ 94
Namibië
01 juli ‘20
€ 136
€ 136

Hoe comfortabel of uniek ook, de prijs houden we scherp. Andere partijen zijn misschien groter, wij hebben de betere contacten. Dat vertaalt zich naar lagere
prijzen voor hetgeen we bieden.
PASPOORT EN VERZEKERINGEN

Bij vertrek dient je paspoort nog 6 maanden geldig te zijn. Een reisverzekering met dekking voor reisongevallen, repatriëring en medische kosten is verplicht. Een annuleringsverzekering raden wij je sterk aan. Annuleren tussen 90 en 60 dagen voor vertrek kost 50% en binnen 60 dagen voor vertrek 100% van de totale reissom. De aanbetaling ben je
altijd verschuldigd.
GARANTIEFONDS SGR

V an Geldorp Reizen is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Onze reizen vallen daarom onder de garantie, die inhoudt dat de consument zijn
vooruitbetaalde geld altijd terug krijgt als de wederpartij door financieel onvermogen de overeenkomst niet kan nakomen. Vertrouwd op reis dus!

TOYOTA 2 PERSONEN- 4 x4

4 deurs,Stuurbekrachtiging, Radio/CD-speler, Hand-geschakeld, Airco
Huur in land
Huur vanaf
4-14 dagen
14+ dagen
Zuid-Afrika
01 januari ‘20
€ 68
€ 68
Zuid-Afrika
01 juli ‘20
€ 115
€ 115
Namibië
01 januari ‘20
€ 74
€ 74
Namibië
01 juli ‘20
€ 115
€ 115
PAGINA
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TIJDIG BOEKEN

TOYOTA LANDCRUISER- 4 x4

Stuurbekrachtiging, Radio/CD-speler, Hand geschakeld, Airco
Huur in land
Huur vanaf
4-14 dagen
Zuid-Afrika
01 januari ‘20
€ 124
Zuid-Afrika
01 juli ‘20
€ 213
Namibië
01 januari ‘20
€ 134
Namibië
01 juli ‘20
€ 213

14+ dagen
€ 124
€ 213
€ 134
€ 213

J e kunt boeken via de website. De totale reissom moet uiterlijk 2 maanden voor vertrek zijn overgemaakt. Aangeraden wordt zo vroeg mogelijk te boeken: voordelige vliegtickets zijn als eerste weg en met de groepsreizen is het aantal plaatsen beperkt. Met het ondertekenen van het boekingsformulier geef je te kennen de
inhoud van de algemene informatie, de betreffende programmabeschrijving en de algemene voorwaarden op onze website te hebben doorgenomen en akkoord
bevonden.
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