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 15-daagse fly&drive Namibië 

 
 
 

 
 

Namibië heeft een onweerstaanbare 
aantrekkingskracht op reizigers op zoek naar een 
overweldigende natuur. Het land beschikt over 
oogverblindende en weidse woestijnlandschappen 
waar je helemaal tot rust kunt komen.  
De Namib is de oudste woestijn ter wereld en heeft 
prachtige  gekleurde zandduinen en een grote 
diversiteit aan fauna. De Sossusvlei met zijn 
dieprode zandduinen tot wel 300m hoog is een van 
de highlights  van een bezoek aan Namibië. 
 
Maar er is meer, bijzondere natuurfenomenen in 
Damaraland, met historische rotstekeningen en 
versteende wouden. De grootste variëteit in wildlife 
is te vinden in het onherbergzame Etosha National 
Park, het grootste wildpark van Namibië.   
Alhoewel Namibië geen culturele bestemming is, 
zijn er nog diverse stammen aanwezig met 
eeuwenoude tradities, waarvan de Himba stam er 
een van is. Het land  leent zich uitstekend voor een 
avontuurlijke rondreis per 4wd. 
 

Bestemming : NAMIBIË 
 



Dag 1 Aankomst WIndhoek 
Aankomst per KLM in Windhoek, meet & greet en de 4WD staat klaar op de luchthaven, overnachting Windhoek, 
Olive Grove  B&B 
 
Dag 2 Windhoek – Otjiwarongo ca. 2,5 uur rijden 250 km 
Op weg over asfalt naar Otjiwarongo en 40 kilometer buiten het stadje is het Cheetah Conservation Fund (CCF). 
Namibië telt wereldwijd de meeste cheeta's en in dit centrum wordt er onderzoek gedaan naar de dieren. 
Andere katachtigen krijgen de nodige zorg op de farm Okonjima waar de Africat Foundation is gevestigd.  
De farm biedt excursies rond het thema cheeta en luipaarden. Overnachting Okonjima  Bush Camp, all inclusive 
 
Dag 3 Otjiwarongo - Etosha  ca. 2,5  uur rijden  
Vertrek naar Etosha en de safari lodge is een perfecte plek om zelf Etosha te verkennen f om deel te nemen aan 
een georganiseerde game drive . Overnachting Ongava  Tented Camp , all inclusive 
 
Dag 4 en 5 Etosha National Park 
Bezoek aan het bekendste wildpark van Namibië. Een luchtspiegeling van zand, zoutpannen en bestofte acacia´s. 
Door de schaarse vegetatie biedt Etosha  het hele jaar door onbelemmerd uitzicht op het wild. 
 
Dag 6   Etosha – Twyfelfontein ca. 4,5 uur rijden  
Twyfelfontein markeert één van de interessantste vindplaatsen van historische rotsschilderingen, er zijn hier 
ongeveer 1500 rotstekeningen van de Bosjesmannen gevonden.  De "Orgelpijpen" (een geologische formatie) en 
'Burnt Mountain'  zijn zeker ook een bezoekje waard.   
Overnachting in Mowani Mountain Camp , één van onze favoriete lodges in Namibië , all  Inclusive 
 
Dag 7 & 8 Twyfelfontein  
Het kamp is omgeven door rode, ronde rotsformaties van graniet, wat voor prachtige en dramatische uitzichten 
zorgt.  Per dag zijn er 2 activiteiten inclusief zoals wandelingen en gamedrives. 
 
Dag 9 Twyfelfontein – Swakopmund ca. 5 uur rijden, 330 km.  
Van Twijfelfontein gaat de route langs de kust naar Swakopmund , de weg loopt langs de Atlantische Oceaan via 
Henties Bay naar Cape Cross, het thuis van één van de grootste zeerobbenkolonies op het zuidelijk halfrond. 
Overnachting Swakopmund – Villa Margartitha of Strand Hotel, lo  
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Dag 10 Swakopmund 
Het stadje heeft brede straten met palmbomen en grote parken en er zijn volop mogelijkheden: een museum, 
het Seawater aquarium, een strandwandeling, een rondvlucht, een quad-bike tocht door de duinen, 
boottochtjes en kajakken. Overnachting Swakopmund – Villa Margartitha of Strand Hotel, lo 
 
Dag 11 Swakopmund – Sesriem ca. 5 uur rijden, ca. 335 km 
De route gaat verder dwars door de Namib desert met de hoge duinen. De Namib woestijn is één van de oudste 
woestijnen van de wereld en biedt een grote variëteit aan ecosystemen. Het  heeft een adembenemende 
schoonheid, eindeloos uitgestrekte gebieden, verlaten stranden en diepe canyons.  
Overnachting Omgeving Sesriem, Sossus Vlei Lodge of Sossus Dune  Lodge, halfpension 
 
Dag 12 Sesriem – Wolwedans ca. 2 uur 
Vanochtend tijd voor een bezoek aan de duinvelden van de Namib desert en de beroemde Sossusvlei. In de 
vroege ochtendglorie, is het genieten van het prachtige kleurenschouwspel boven de duinen als de zon opkomt. 
De beroemde wandelende duinen van Sossusvlei behoren tot de hoogste ter wereld. Ten zuiden van Sesriem 
liggen de bijzonder tentenkampen en lodges van Wolwedans met een unieke locatie.  
Dit reservaat, liefst 180.000 hectare groot, herbergt vijf intieme lodges , te midden van oogverblindend mooie 
landschappen. Om je een idee te geven van de onmetelijkheid van dit natuurpark: vanaf de toegangspoort is 
het een half uur rijden tot aan de receptie, waar de auto achterblijft. Dan gaat de reis nog 2 uur verder door een 
prachtig landschap per 4x4 naar Wolwedans Dune lodge, volpension 
 
Dag 13 Wolwedans  
De toenmalige boerderij ‘Wolwedans’ is volledig omgebouwd tot de luxueuze Dunes Lodge en heeft een van de 
mooiste locaties van het land. Tijdens het verblijf  is een safaritocht met picknick inbegrepen.  
Daarnaast worden er ook andere activiteiten aangeboden waaronder wandelingen met gids in de woestijn, 
safari’s, luchtballonvaart, panoramische vluchten, bezoek aan NamibRand Reservaat, picknick bij 
zonsondergang en excursies naar Sossusvlei. 
 
Dag 14 Wolwedans – Windhoek ca. 6 uur rijden, ca. 390 km  
Vandaag tijdig op pad voor de tocht terug naar Windhoek, overnachting Olive Grove, lo 
 
Dag 15 Windhoek -Amsterdam 
‘s Middags naar de airport om de auto in te leveren op de luchthaven van Windhoek. Vertrek om 17.40 per KLM 
en aankomst de volgende dag in Amsterdam. 
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Reisdocumenten  
Uw paspoort dient bij terugkomst in Nederland nog minimaal  6 maanden geldig te zijn. Een visum is niet nodig. 
Als u over een nieuw rijbewijs (op creditcard formaat) beschikt, heeft u geen internationaal rijbewijs nodig.  
 
Geld  
De gemakkelijkste en snelste manier om in Namibië aan geld te komen is pinnen. Dit is op steeds meer plaatsen 
mogelijk. Zowel de Zuid-Afrikaanse rand als de Namibische dollar zijn geldige valuta en hebben dezelfde koers. 
Een creditcard is veilig en handig om als reserve mee te nemen (en tevens verplicht indien u een auto huurt), 
maar bij pompstations kunt u alleen in contact geld afrekenen. Houd hier dus rekening mee!  
 
Fooien  
Een fooi wordt in Afrika gezien als een deel van het inkomen. De lonen zijn laag en de fooien zijn een 
broodnodige aanvulling daarop. Het is gebruikelijk om hotelpersoneel, gidsen, pompbedienden en restaurant 
bediening een fooi te geven. In veel gevallen levert dit u een stralende glimlach op.  
Richtlijnen zijn ca. 10-15% van de rekening in restaurants. Voor hotelpersoneel zo’n 5 rand per persoon. 
Pompbedienden tussen de 2 en 5 rand, afhankelijk wat ze voor je doen.  
 
Tijdsverschil  
In onze zomer (winter in Namibië) is er geen tijdverschil, in onze winter is het 1 uur later in Namibië  
 
Veiligheid  
Namibië is een land met weinig misdaad. Reizen is nooit helemaal zonder risico’s en het is belangrijk dat je goed 
op je spullen let en niet overal mee te koop loopt. Verdeel je geld over verschillende plekken. Let op je tas en laat 
die nergens onbeheerd achter. Laat dure sierraden thuis. Loop niet opzichtig met fototassen rond en draag een 
moneybelt voor je papieren en geld onder je kleren. Veel hotels hebben een kluis. Zorg dat je altijd voor 
zonsondergang bij je hotel bent en laat niets van waarde achter in je auto.  
 
Vaccinaties & gezondheid  
Voor Namibië zijn geen vaccinaties verplicht, maar sommige vaccinaties worden wel aanbevolen zoals DTP, 
Hepatitus A, gele koorts en malariapillen. Het is voor je eigen gezondheid verstandig om je van te voren te laten 
informeren over de vaccinaties die je voor je reis nodig hebt.  
 
Elektriciteit  
Er is een netspanning van 220 volt. Sommige plekken hebben een generator die op gezette tijden aan gaat en 
waarvan de spanning fluctueert. Er zijn ook hotels en campings die werken met zonne-energie. Opladen is 
mogelijk maar duurt dan erg lang. De stopcontacten in Namibië zijn anders dan in Nederland. Je hebt de Engelse 
driepoot stekker nodig.  

 ALGEMENE INFORMATIE 


