
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/9 tot en met 9/10 2022| 17 dagen | www.fotoreizennamibie.be 

Fotosafari Namibië – Chobe – Caprivi - Etosha 

23 september tot en met 9 oktober 2022 

 

 

 

Hoogtepunten 

✓ Boottochten op de Zambezi, Chobe, Linyanti en Okavango. 

Voor een andere kijk op dieren en vogels. 

✓ 4x4 safari's in Chobe, Nkasa Rupara, Mudumu, Mahongo, 

Buffalo Core en Etosha.  

✓ Dit is het einde van het droge seizoen, daardoor zit al het 

wildlife aan de rivieren en waterplassen. Spektakel verzekerd!  

✓ Diepgaande kennismaking met de San, waar we 2 dagen 

verblijven en zelfs mee op jacht gaan. 

✓ Prachtige sterrenhemels. 
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Ultieme fotokansen 

✓ De mooiste plekken op de beste uren 

✓ Elke ochtend en avond 4x4 safari's, boottochten 

en andere unieke ervaringen 

✓ Persoonlijke begeleiding door Karl Gilis 

✓ 2 lokale gidsen met grote kennis fauna en flora 

✓ Voor beginnende en ervaren fotografen 

✓ Ook erg geschikt voor partners van fotografen 

Uniek programma 

✓ Diepgaande kennismaking met alle hoogtepunten 

van de Caprivi en het noordoosten van Namibië. 

✓ Ontzettend veel wilde dieren & exotische vogels 

✓ Mooie natuur. 

✓ Lokale cultuur, met o.a. de San en Mafwe. 

✓ Luxueuze lodges waar we vaak 2 nachten verblijven 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is inbegrepen? 

✓ Alle overnachtingen, vaak in adembenemende, luxueuze en 

prachtig gelegen lodges  

✓ Alle ontbijten 

✓ Alle diners 

✓ Alle lunches 

✓ Begeleiding door freelancefotograaf Karl Gilis 

✓ In elke jeep een lokale gids met onovertroffen kennis van 

fauna en flora. Voor wie recent met me meeging: Tim en zijn 

collega zijn de gidsen. 

✓ Alle vervoer, in jeeps waarbij iedereen een plaats aan het 

venster heeft. En deze keer zijn het grote jeeps. 

✓ Alle toegangsgelden tot parken en andere activiteiten 

✓ Alle 4×4 safari’s 

✓ 5 boottochten om natuur en wildlife van een andere kant te 

zien 

Wat is niet inbegrepen? 

✓ Vlucht naar Windhoek en terug. Ik raad Eurowings / Lufthansa 

/ Brussels Airlines aan vanuit Brussel of Frankfurt. 

✓ Dranken, persoonlijke uitgaven en fooien 

✓ Annulatie- en bijstandsverzekering 



 

Programma 

• 23 september: Nachtvlucht naar Windhoek 

o Nachtvlucht vanuit Frankfurt naar Windhoek. Via 

Brussels Airlines kan je vertrekken vanuit Zaventem. 

o Meer info over welke vlucht je best kiest, krijg je van 

mij via e-mail. 

 

• 24 september: Windhoek – Mount Etjo (270 km) 

o We landen rond 8u50 in Windhoek.  

o Kennismaking met de gidsen en rit naar Mount Etjo. 

o Dit is een mooi gelegen lodge tussen mijn 

Namibische thuisbasis Omaruru en Otjiwarongo. 

o Na de lunch is er tijd om te rusten, te genieten van 

het zwembad, vogels te fotograferen in de tuin of 

dieren te spotten aan de waterhole. 

o In de vooravond doen we een eerste gamedrive in 

de 4x4 voertuigen van de lodge. Op het uitgestrekte 

domein lopen onder meer giraffen, zebra's, olifanten, 

neushoorns en vele soorten antilopen rond. 

o Wie zin heeft, kan in de plaats van de rit kiezen voor 

een plekje in de fotohide aan de waterput. 

o We eindigen de rit met een sundowner: een hapje 

en drankje terwijl we genieten van de zonsondergang. 

o Diner in de lodge.  

 

• 25 september: Mount Etjo  
o Vandaag blijven we de hele dag in Mount Etjo. 

o 's Ochtends en in de namiddag doen we telkens een 

gamedrive. Wie wil, kan zich verschuilen in de 

fotohide. 

o Voor en de lunch kan je relaxen, vogels fotograferen 

of dieren spotten aan de waterhole. Of -geloof het of 

niet- naar voetafdrukken van dinosauriërs gaan 

kijken bij de buurman. 

o Na de sundowner genieten we van het diner in de 

lodge. 

 

• 26 september: Mount Etjo – Rundu (575 km) 

o Na een vroeg ontbijt, rijden we via goede wegen naar 

Rundu. We slapen in Hakusembe River Lodge. 

o Die lodge ligt aan de Okavangorivier, die we tijdens 

een sunset boat cruise even verkennen. Hopelijk 

spotten we daarbij enkele mooie vogels. 

o Diner in de lodge. 

  

• 27 september: Rundu - Chobe (600km) 

o Na een vroeg ontbijt, volgt een lange rit naar het 

uiterste puntje van de Caprivi. We slapen de komende 

2 dagen in Serondela Lodge. Deze superdeluxe lodge 

ligt aan de Namibische kant van de Chobe-rivier. 

o Afhankelijk van de waterstand rijden we tot aan de 

lodge of komen ze ons oppikken met de boot. 

o 's Avonds verkennen we per boot voor een eerste 

keer het Chobe National Park. Daarbij komen we 

tot op enkele meters van de oevers voor een niet-

alledaagse kijk op de dieren (olifanten, zebra's, 

giraffen, lechwe, buffels, nijlpaarden, tientallen 

vogelsoorten, …) 

o Na de sundowner en het diner is er tijd om te 

genieten van de stilte. 

https://www.mount-etjo.com/
https://store.gondwana-collection.com/accommodation/hakusembe-river-lodge
http://www.serondelalodge.com/


 

• 28 september: Chobe  

o Vandaag verkennen we Chobe. Dat kan te voet, per 

boot of per 4x4 zijn. Dat laten we afhangen van de 

omstandigheden en het oordeel van de lokale gidsen. 

o We gaan op pad vanaf het eerste ochtendgloren. 

Pas nadat het licht slecht is, ontbijten we. 

o Tussen de ochtend- en namiddagshoot is er tijd om te 

genieten van de lodge en de omgeving. Dieren en 

vogels fotograferen vanaf je terras of het zwembad, 

meer moet dat niet zijn. 

o In de late namiddag gaan we weer op pad. 

Duizenden dieren verdringen zich aan de oevers om 

te eten en te drinken. Olifanten, giraffen, zebra's, 

lechwe's, impala's, … en hopelijk ook leeuwen en 

luipaarden. 

o Na de sundowner genieten we van het diner op het 

terras van de lodge. Met op enkele meters van ons 

de Chobe-rivier. 

o Na het diner is er tijd om foto's te bekijken of een 

glas te drinken. 

 

• 29 september: Chobe – Nkasa Rupara (240km) 

o Na een vroeg ontbijt gaan we een laatste keer op 

verkenning in Chobe. Hopelijk zijn de dieren even 

vroeg wakker als wij. 

o Daarna rijden we langs kleine en grote wegen via 

Katima Mulilo naar Nkasa Rupara National Park. 

Ook onderweg hebben we redelijk wat kans om wilde 

dieren tegen te komen. 

o Vandaag en morgen slapen we in Nkasa Lupala 

Tented Lodge, alweer een spectaculair gelegen lodge 

in het midden van de natuur. 

o In de late namiddag verkennen we voor de eerste 

keer dit nationale park, dat grenst aan Botswana en 

de Linyanti-rivier (die wat verder de Chobe-rivier 

wordt).  

Grootste voordeel in vergelijking met Chobe? Hier zie 

je amper andere toeristen. En kunnen we met ons 

eigen jeeps rondrijden. 

o Diner op de viewing deck van de lodge. Zalig! 

 

• 30 september: Nkasa Rupara  
o Vandaag spenderen we zoveel tijd als we kunnen in 

Nkasa Rupara (Nkasa Lupala voor de lokale 

bevolking, die de R niet kunnen uitspreken).  

o Verwacht je aan olifanten, zebra's, giraffen, impala, 

kudu, lechwe, buffels, nijlpaarden en tientallen 

vogelsoorten waaronder visarenden, ijsvogels en 

bijeneters. Er is ook een redelijke kans op leeuwen, 

luipaarden en cheeta's. 

o In de vooravond bekijken we de wilde dieren vanaf 

een boot. Olifanten en bavianen zijn leuk, maar hier 

stelen vooral de watervogels en de bijeneters de 

show. Als er ook nog olifanten komen drinken, wordt 

het plaatje perfect. 

o Na de sundowner rijden we terug naar de lodge voor 

een diner op het viewing deck. 

 

 

 

http://www.nkasalupalalodge.com/
http://www.nkasalupalalodge.com/


 

• 1 oktober: Nkasa Rupara – Nambwa (120km) 

o Na een vroeg ontbijt verlaten we Nkasa Rupara. 

o Amper enkele kilometers verder komen we in 

Mudumu National Park, met in dit seizoen kans op 

grote kuddes olifanten en buffels. 

o We stoppen aan het Mafwe Living Museum. We 

maken kennis met hoe dit Bantu-volk vroeger leefde. 

o Daarna rijden we het Bwabwata National Park 

binnen. We slapen in de fantastisch gelegen Nambwa 

Tented Lodge, aan de Kwando rivier. 

o We verkennen met onze eigen jeeps dit schitterende 

gebied vol wildlife. Tenzij de gidsen een boottocht 

meer opportuun vinden. We go with the flow… 

o Sundowner aan de Horse Shoe Bend, gevolgd door 

diner in de lodge. 

  

• 2 oktober: Nambwa – Popa Falls (220km) 

o Voor en na het ontbijt gaan we op zoek naar wilde 

dieren in Bwabwata National Park. 

o Overdag rijden we via een goede weg door het 

smalste stuk van de Caprivi-strook. Zo komen we in 

de vooravond bij Buffalore Core Area. Hopelijk zien 

we hier naast grote kuddes buffels, ook olifanten, 

lechwes en rietbokken. 

o Overnachten doen we vandaag en morgen in het Popa 

Falls Resort. De Popa Falls zijn niet meer dan een 

kleine stroomversnelling.  

o Na het diner is er tijd om te relaxen. 

 

• 3 oktober: Omgeving Popa Falls 

o 's Ochtends verkennen we met onze 4x4 voertuigen 

het Mahango Game Reserve. Naast de ons al 

bekende dieren, komen we hier waarschijnlijk ook 

bosbokken, tsessebes, roan- en sabelantilopes tegen. 

Ik zag er ook al wilde honden. 

o In de namiddag en avond verkennen we aan de 

andere kant van de Okavango de Buffalore Core 

Area. 

o Beide parken zijn ook een hoogtepunt voor 

vogelliefhebbers. Hier zijn zo'n 400 soorten geteld. 

o 's Avonds eten we in de lodge. 

  

• 4 oktober: Popa Falls – Grootfontein (440km)   
o Voor het ontbijt doen we een laatste rit in het 

Mahango Game Reserve. Daarna rijden we via 

goede wegen richting Grootfontein. 

o We checken in in Fiume Bush Camp, waar we de 

vandaag en morgen slapen. Deze lodge ligt op een 

kleine duin in de Kalahari in het gebied waar 

eeuwenlang de San leefden. 

o We genieten van een diner en de rust van deze 

omgeving 

  

• 5 oktober: Een dag met de San 

o Vandaag brengen we de hele dag door met de San.  

o Ze tonen ons al hun hedendaagse en oude 

gebruiken. Vuur maken, touw binden, vallen zetten, 

bijennesten leegmaken, jagen met pijl en boog, 

rituele dansen etc.  

o 's Avonds genieten we van een diner in de lodge en 

verhalen aan het kampvuur. 

 

https://www.africanmonarchlodges.com/nambwa-luxury-tented-lodge/
https://www.africanmonarchlodges.com/nambwa-luxury-tented-lodge/
https://www.nwr.com.na/resorts/popa-falls-resort
https://www.nwr.com.na/resorts/popa-falls-resort
https://fiume-lodge.com/bush-camp


  

• 6 oktober: Grootfontein – Etosha (250km) 

o Na het ontbijt vertrekken we voor een comfortabele 

rit naar Etosha. 

o In de omgeving van Grootfontein stoppen we bij de 

Hoba-meteoriet. Dit is grootste meteoriet ooit 

gevonden op aarde. 

o Via de oude mijnstad Tsumeb komen we in de 

namiddag aan in Etosha. In deze periode van het 

jaar is het aan de schaarse waterplekken een komen 

en gaan van dieren.  

o We gaan een eerste keer op verkenning met onze 

eigen voertuigen. 

o Slapen en eten doen we vandaag in Namutoni Resort. 

De King Nehali waterput wordt ook na 

zonsondergang druk bezocht. 

 

• 7 oktober: Etosha East – Etosha South (150km) 

o Vandaag zijn we de hele dag op tocht in Etosha. We 

rijden van het oosten naar het zuiden. De olifanten 

hebben door het grijze zand en de droogte een 

zilveren schijn, maar ook de andere dieren zijn 

spectaculair. Voor het eerst tijdens onze reis hebben 

we ook kans op neushoorns in het wild. 

o Aan de waterputten verdringen dieren zich voor een 

slok water, tot grote vreugde van leeuwen en andere 

roofdieren.  

o Vandaag slapen we in Okaukuejo, één van de 4 

plaatsen binnen het park waar je mag slapen. De 

waterput hier is onovertroffen en 's nachts verlicht. 

Gaan slapen is echt moeilijk hier… 

 

• 8 oktober: Etosha Etosha – Windhoek (475km) 

o Voor en na het ontbijt verkennen we nogmaals deze 

kant van Etosha. 

o Daarna rijden we via goede wegen langs Outjo, 

Otjiwarongo en Okahandja naar Windhoek. 

o De Eurowings / Lufthansa / Brussels Airlines vlucht 

vertrekt normaal gezien rond 18u55. 

 

• 9 oktober: Aankomst Frankfurt / Brussel / Amsterdam 

o We landen ‘s morgens vroeg in Frankfurt.  

 
 

 
Opmerking: Het programma kan qua accommodatie afwijken van wat hier beschreven is, 

als lodges of hotels volzet zijn. In dat geval wijken we uit naar gelijkaardige lodges, 

uiteraard zonder extra kosten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nwr.com.na/resorts/namutoni-resort
https://www.nwr.com.na/resorts/okaukuejo-resort


 

Wat kost deze reis?  

• € 6.405 per persoon in een kamer voor 2 personen 

• € 6.875 per persoon in een single kamer.  

Omdat we bijna overal slapen in lodges met 8 tot 10 kamers, 

moeten op enkele locaties mogelijk enkele singles een kamer 

delen. 

Voorschot bij boeking: 25% 

Wat is inbegrepen in de prijs? 

• Alle overnachtingen, vaak in adembenemende en luxueuze 

lodges gelegen op de mooiste plekken. 

• Alle ontbijten. 

• Alle diners. 

• Alle lunches. 

• Begeleiding door Namibiëkenner en freelancefotograaf Karl 

Gilis. 

• In elke jeep een lokale gids met onovertroffen kennis van 

fauna, flora en het land.  

Voor wie recent met me meeging: Tim is de hoofdgids en in 

de tweede jeep zit een door hem gekozen collega. 

• Alle vervoer, in verlengde jeeps waarbij iedereen een plaats 

aan het venster heeft. 

• Alle toegangsgelden tot parken en andere activiteiten. 

• Alle 4×4 safari’s 

• 5 boottochten om natuur en wildlife van een andere kant te 

zien 

Wat is niet inbegrepen? 

• Heen- en terugvlucht naar Windhoek. Ik raad Lufthase aan 

vanuit Frankfurt (ca. 1.000 euro) 

• Dranken, persoonlijke uitgaven en fooien 

• Annulatie- en bijstandsverzekering 

➔ Tijdens de reis kom je met een budget van €350 à €500 per 

persoon normaal gezien toe. 

 

Ook voor niet-fotografen? 

Absoluut.  

De focus ligt uiteraard op fotografie. Maar omdat we elke dag op 

pad gaan per boot of per jeep om dieren te spotten, is de reis voor 

iedereen een belevenis. 

Vrienden en partners van fotografen zullen zich geen seconde 

vervelen. De reis is een aaneenschakeling van hoogtepunten. En 

omdat we bijna overal 2 nachten verblijven, is er ook tijd om te 

relaxen en te genieten van de lodges.  

Veel meer dan bij mijn andere Namibiëreizen. Maar dat is niet zo 

moeilijk, hoor ik je denken       

Hoe bestellen?  

Stuur een mail naar karl@fotoreizennamibie.be en ik stuur je een 

bestelbon. 

Mail of bel +32 (0)476 22 16 27 me als je nog vragen hebt. 

mailto:karl@fotoreizennamibie.be

