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Ultieme fotosafari door Namibië 

20 maart tot en met 3 april 2022 

Ultieme fotokansen 

✓ De mooiste plekken op de beste uren 

✓ Speciale fotovergunningen voor unieke plekken 

✓ Persoonlijke begeleiding door fotograaf Karl Gilis 

✓ Lokale gidsen met grote kennis fauna en flora 

✓ Voor beginnende en ervaren fotografen 

✓ Ook erg geschikt voor partners van fotografen 

Uniek programma 

✓ Meest volledige fotoreis door Namibië 

✓ Spectaculaire en erg gevarieerde landschappen 

✓ Indrukwekkende dieren 

✓ Lokale cultuur 

✓ Snuifje avontuur 

✓ En heel wat luxe 

Spectaculaire landschappen 

✓ Rode duinenrijen van de Kalahari 

✓ Fish river canyon (2de grootste canyon ter wereld) 

✓ Sprookjesachtige kokerbomenwoud 

✓ De bergen van Tiras met daartussen grootse vlaktes 

✓ Namib woestijn met de 300 m hoge duinen van Sossus 

✓ 900 jaar oude dode bomen van Dead Vlei 

✓ Mysterieuze graancirkels in de Namib Rand 

✓ Fascinerende rotsformaties van Damaraland 

✓ De leegte van de brute Skeleton Coast 

✓ Lagune van Walvis Bay 

www.fotoreizennamibie.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indrukwekkende dieren 

✓ Springbokken, oryxen, koedoes, gnoes, hartenbeesten, … 

✓ Leeuwen, cheeta’s, luipaarden, jakhalzen, hyena’s, … 

✓ Bavianen, wrattenzwijnen, grondeekhoorns, stokstaartjes, … 

✓ Olifanten, neushoorns, giraffen, zebra’s, … 

✓ Flamingo’s, pelikanen, struisvogels en vele exotische vogels 

✓ Wilde paarden van Aus 

✓ Zeehonden en dolfijnen in Walvisbaai 

✓ Gekko’s, kameleons, hagedissen, skinken, hoornadders, … 

Lokale cultuur 

✓ Duitse architectuur in Lüderitz en Swakopmund 

✓ Op ontdekkingstocht met de San (Bosjesmannen) 

✓ Bezoek aan een traditioneel dorp van de Damara 

✓ Rotsgravures en tekeningen in Damaraland 

✓ Tal van contacten met de lokale bevolking in kleine dorpjes 
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Snuifje avontuur 

✓ Catamarantocht langs zeehonden en dolfijnen 

✓ 4×4 avontuur door de duinen van Swakopmund 

✓ Ballontocht boven Sossus of Namib (optioneel) 

✓ Exploratie van de verlaten mijnstad Kolmanskop 

✓ 4×4 safari’s in verschillende natuur- en wildparken 

✓ Nachtelijke shoots om de melkweg te fotograferen 

En heel wat luxe 

✓ Luxueuze lodges met mooi uitzichten 

✓ Champagnebrunch in de duinen 

✓ Zonsondergangen met een hapje en drankje op 

onvergetelijke locaties 

www.fotoreizennamibie.be
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Programma 

• Dag 1 (20 maart): Windhoek – Kalahari  
o Na een nachtvlucht land je rond 8 uur ’s ochtends in 

Windhoek, waar Karl en zijn 2 gidsen je opwachten. 

o Via het Bismarckgebergte en kleine wegen rijden we 

naar de Namibische Kalahari. 

o Inchecken in Zebra Kalahari Lodge, waar er na de 

lunch even tijd is om te relaxen. 

o In open jeeps doen we een safari door de Kalahari 

met grote kans op springbokken, oryxen 

(gemsbokken), gnoes (wildebeesten), koedoes en 

giraffen. Een onvergetelijke eerste kennismaking met 

Namibië. 

o Tegen zonsondergang zoeken we de perfecte plek om 

de rood-oranje duinenrijen van de Kalahari te 

fotograferen. Afsluiten doen we met een hapje en een 

drankje, een zogenaamde sundowner.  

o Terug in de lodge genieten we van een lekker diner. 

 

• Dag 2 (21 maart): Kalahari – Kokerbomenwoud   
o Bij zonsopgang gaan we op stap met de San, de 

authentieke bewoners van de Kalahari. Ze tonen ons 

enkele van hun eeuwenoude tradities. 

o Via de uitlopers van de Kalahari rijden we richting 

Keetmanshoop. We stoppen aan de rotsformatie Giant 

Playground. 

o Slapen doen we in het Quiver Tree Forest Rest Camp. 

o Tot na de schemering genieten we van de bizarre 

vormen van de kokerbomen en de vele rotsklipdassen 

die op de stenen liggen te zonnen. 

o Wie wil, kan na het eten met me mee om de bomen 

te fotograferen met de Melkweg op de achtergrond.  
 

• Dag 3 (22 mrt): Kokerbomenwoud – Fish River Canyon 

o Ochtendshoot in het kokerbomenwoud. De zon geeft 

de schors een gouden tint. 

o Via het erg mooie Klein Karasgebergte rijden we naar 

Fish River Canyon, de op een na grootste canyon ter  

wereld. 

o Inchecken in Gondwana Canyon Roadhouse, waar we 

even kunnen relaxen. En oude auto's fotograferen. 

o In de late namiddag neem ik je mee naar de beste 

uitzichtpunten langs de canyon. In dit seizoen is de 

kans op dramatische wolkenpartijen erg groot. 

 

• Dag 4 (23 maart): Fish River Canyon – Aus – Lüderitz  

o In de ochtendschemering neem ik je mee naar die 

plekken rond Fish River Canyon waar de zonsopgang 

het mooist is. Vaak staan we hier helemaal alleen, 

wat het desolate landschap nog indrukwekkender 

maakt. 

o Na het ontbijt rijden we via goede wegen naar Aus. 

o In de omgeving van Aus gaan we op zoek naar de 

rondzwervende wilde paarden. Zij staan garant voor 

spectaculaire foto’s. 

o Eten en overnachten doen we in het aan de 

Atlantische Oceaan gelegen Nest Hotel in Lüderitz. We 

genieten in de omgeving van het hotel van de 

zonsondergang. 

 

http://www.intu-afrika.com/
http://www.quivertreeforest.com/
https://store.gondwana-collection.com/accommodation/canyon-lodge
http://www.nesthotel.com/


 

 

• Dag 5 (24 maart): Lüderitz – Kolmanskop - Lüderitz 

o Dankzij een speciale fotovergunning kunnen we de 

hele dag de verlaten mijnstad Kolmanskop 

verkennen. In de namiddag is het gesloten voor 

gewone toeristen, maar wij kunnen er de hele dag 

fotograferen. Het ontdekken van de door de woestijn 

ingepalmde en aan hun lot overgelaten gebouwen, 

heeft iets avontuurlijks. 

o Wie Kolmanskop beu is, kan met de tweede jeep de 

omgeving van Lüderitz verkennen. Of terugkeren naar 

het hotel voor een rustige namiddag aan het 

zwembad of het strand. 

 

• Dag 6 (25 maart): Lüderitz – Tirasgebergte  
o ‘s Ochtends verkennen we de kleurrijke straten van 

Lüderitz, die hun Duits karakter niet verloren hebben. 

o Na het ontbijt rijden we door indrukwekkende 

landschappen naar het Tirasgebergte, een weinig 

bekende maar erg mooie streek.  

o ‘s Middags checken we in bij Kanaän Desert Retreat, 

een prachtig gelegen lodge tussen duinen en bergen. 

o We verkennen de omgeving en genieten van het 

avondlicht op de rotsformaties en dode bomen. 

o Terwijl de lucht spectaculair rood kleurt, sluiten we de 

dag af met een sundowner. 

o Na het diner nemen we foto's van de sterrenhemel 

met dode bomen op de voorgrond. 

 

• Dag 7 (26 maart): Tiras – NamibRand  - Sesriem 

o Ochtendlijke verkenning van het 16.000 ha grote 

domein rond de lodge. 

o Eén van de mooiste wegen van Namibië voert ons 

door het immense natuurgebied NamibRand Naukluft. 

o Vandaag en morgen slapen we in Dead Valley Lodge, 

1 van de 2 lodges in the park. En zonder meer 

adembenemend qua ligging en luxe. 

o Daardoor zijn we de enigen die er buiten de 

openingsuren van het park kunnen ronddwalen en 

fotograferen! Alleen daarom al is deze reis de moeite 

waard … 

o In de vooravond trekken we voor een eerste keer het 

immense duinenlandschap in. Na bekomen te zijn van 

de eerste indrukken, leggen we de mooie curves en 

omgeving van Dune 45 vast. We blijven tot 

zonsondergang in de duinen. 

 

• Dag 8 (27 maart): Sossus Vlei en Dead Vlei 

o We beginnen de dag met een spectaculaire 

zonsopgang bij de tot 250m hoge duinen van Sossus. 

o Optioneel kan je de dag starten met een ballontocht 

met fantastische vergezichten. 

o Beide ervaringen eindigen met een champagnebrunch. 

o In de vooravond trekken we naar Deadvlei, met zijn 

800 jaar oude, grillig gevormde bomen. We blijven er 

tot na zonsondergang. 

o Ook vanavond eten en slapen we in Dead Valley 

Lodge.  

En met wat geluk fotograferen we nog eens de 

Melkweg.  

 

 

https://www.kanaannamibia.com/
https://sunkarros.com/deadvalley.html


 

• Dag 9 (28 maart): Sesriem – Solitaire – Swakopmund   
o Nog voor zonsopgang trekken we een laatste keer de 

duinen in. Deze keer naar Sossusvlei, dat het mooiste 

is bij zonsopgang. Alleen zijn in dit weidse landschap 

is een belevenis die je nooit vergeet. In deze periode 

is er bovendien kans op water tussen de duinen. En 

dus reflecties. 

o Korte rit naar Solitaire, waar de kleurrijke auto-

wrakken smeken om gefotografeerd te worden. 

o Daarna rijden we via de spectaculaire Gaub River 

Canyon en Cuiseb rivierbedding richting kust. Het 

gebergte maakt plaats voor een oneindige 

woestijnvlakte waarin toch soms dieren ronddwalen. 

o Zo komen we in Walvis Bay, waar we in de vooravond 

op zoek gaan naar pelikanen en flamingo’s. 

o  Overnachten doen we vandaag en morgen in de 

schitterend gelegen Desert Breeze Lodge in 

Swakopmund. 

 

• Dag 10 (29 maart): Boot- en duinentocht 

o We genieten van de zonsopgang op de duinen vanuit 

onze lodge. Het uitzicht is spectaculair. 

o Boottocht op de lagune van Walvisbaai, waarbij we 

zeehonden, dolfijnen en pelikanen in actie 

fotograferen. 

o Lichte lunch met champagne, oesters en snacks 

o In de namiddag maken we een 4x4 tocht in de duinen 

op zoek naar de little 5 (kameleon, gekko, zandslang, 

skink en witte spin). De tocht eindigt met een 

spectaculaire rit over de duinen. 

Je gelooft het nu nog niet, maar voor veel mensen is 

dit één van de hoogtepunten van de reis. 

o 's Avonds neem ik je mee naar mijn favoriete 

restaurant in Swakopmund. Slapen doen we ook 

vandaag in Desert Breeze Lodge. 

  

• Dag 11 (30 maart): Swakopmund – Damaraland  
o Vandaag rijden we naar een prachtig stuk Namibië. 

De tocht begin aan de Skeleton Coast, waar we een 

scheepswrak fotograferen. 

o Daarna rijden we door een desolaat en ruig 

woestijnlandschap, waar verbazingwekkend genoeg 

toch mensen leven.  

o Zo komen we in Damaraland, waar we in het 

avondlicht de mooie rotsformaties fotograferen. 

o Vandaag en morgen slapen we in Twyfelfontein 

Adventure Camp, een luxueuze lodge aan de voet van 

een granieten rotsformatie. 

 

• Dag 12 (31 maart): Damaraland – Twyfelfontein 

o Zonsopgang in het rotslandschap rond de lodge, waar 

spectaculaire rotsblokken de zwaartekracht uitdagen. 

o 's Ochtends gaan we met onze gidsen op zoek naar 

woestijnolifanten. Altijd een hele belevenis! 

o Daarna bezoeken we de rotsgravures en tekeningen 

van Twyfelfontein (Unesco werelderfgoed) en een 

traditioneel dorp van de Damara. 

o Ook vanavond slapen we in Twyfelfontein Adventure 

Camp, met alweer een diner onder de sterren. 

o Als er een mooie sterrenhemel is, maken we nog 

enkele nachtfoto's van de prachtige sterrenhemel. 

 

http://www.desertbreezeswakopmund.com/
https://www.ondili.com/en/lodges-en/twyfelfontein-adventure-camp/
https://www.ondili.com/en/lodges-en/twyfelfontein-adventure-camp/


 

 

• Dag 13 (1 april): Twyfelfontein – Mount Etjo 

o We verkennen nog een laatste keer de omgeving. Wat 

we precies doen, hangt af van hoeveel geluk we 

gisteren hebben gehad. 

o Na het ontbijt rijden we via kleine wegen naar Mount 

Etjo, een van de oudste en mooiste private 

wildreservaten van Namibië. 

o De komende 2 dagen doen we hier 4 tochten met 

telkens 2 jeeps. Onze gidsen doen alles wat ze 

kunnen om ons zo dicht mogelijk bij de wilde dieren 

te brengen. In Etosha geraak je zelden zo dicht bij de 

dieren, zeker niet in dit seizoen. Daarom dat ik jullie 

meeneem naar dit park en niet naar Etosha. 

o In de namiddag doen we een eerste 4×4 safari. Er 

zijn hier leeuwen, olifanten, neushoorns, zebra's 

giraffen, luipaarden, cheetah's en een tiental 

verschillende antilopesoorten. Dat zijn er meer dan in 

Etosha. 

o We eindigen de dag met een diner aan de waterplas, 

waar ‘s avonds vaak olifanten komen drinken. 

  

• Dag 14 (2 april): Mount Etjo 

o In de voor- en namiddag gaan we op safari. We 

kunnen per wagen zelf aangeven welke dieren we 

vooral willen zien. Al komt de natuur niet op 

bestelling en moet je vooral genieten van wat je ziet. 

o Voor wie iets anders wil: maximaal 3 personen 

kunnen met mee naar de Soup Kitchen die ik samen 

met vrienden elke zaterdag in Omaruru organiseer; 

En waarbij we zo'n 350 kinderen voorzien van een 

gezonde maaktijd. 

o Mount Etjo heeft ook een kleine fotohide aan een 

waterplas, voor een uniek zicht op dieren die komen 

drinken. Wie wil kan dit doen in plaats van 1 van de 

ritten; 

o Overdag kan je rusten op het grote terras, waar je 

een fantastisch zicht hebt op de waterplas vol 

krokodillen en nijlpaarden. Of je kan bij de buurman 

gaan kijken naar de sporen van dinosauriërs (geen 

grap.) 

 

• Dag 15 (3 april): Mount Etjo – Windhoek 

o ’s Ochtends doen we nog een laatste safari. Onze 

fotogidsen doen alles wat ze kunnen om de dieren die 

we nog willen zien, op te sporen en ons te laten 

genieten van onze laatste tocht. 

o ‘s Middags rijden we richting Windhoek. 

o De vlucht naar Frankfurt vertrekt rond 19u00. 

 

o Je landt op 4 april ‘s morgens vroeg in Frankfurt rond 

8 uur. Vandaar kan je makkelijk met de 

hogesnelheidstrein naar België of Nederland. 

 
Opmerking: Het programma kan qua accommodatie afwijken van wat hier 

beschreven is, als lodges of hotels volboekt zijn. In dat geval wijken we uit naar 

gelijkaardige lodges, uiteraard zonder meerkost. Alle wijzigingen worden op 

voorhand besproken met de deelnemers. 

 

 

 

 

https://www.mount-etjo.com/
https://www.mount-etjo.com/


 

 

Wat kost deze reis? 

• € 7.125 per persoon in een kamer voor 2 personen 

• € 650 supplement voor singles 

  

Wat is inbegrepen in de prijs? 

• Alle overnachtingen, vaak in luxueuze lodges met erg 

spectaculaire uitzichten 

• Alle ontbijten, diners en lunches, met uitzondering van 1 

diner in Swakopmund. 

• Begeleiding door Namibiëkenner en freelance fotograaf Karl 

Gilis 

• 2 lokale gidsen met onovertroffen kennis van fauna en flora 

• Alle vervoer, in 2 verlengde jeeps waarbij iedereen een 

plaats aan het venster heeft 

• Alle toegangsgelden tot natuurparken en andere attracties 

• Alle 4×4 safari’s en andere excursies vermeld in het 

programma 

• Speciale fotovergunningen zodat we kunnen fotograferen 

wanneer andere toeristen geen toegang hebben 

Wat is niet inbegrepen? 

• Intercontinentale vluchten van en naar Namibië (boekbaar 

via Avila Reizen)  

• Dranken, persoonlijke uitgaven en fooien 

• 1x avondeten (reken op 25 à 35 euro per maaltijd) 

• Annulerings- en bijstandsverzekering 

• Optionele activiteiten (ballontocht) 

• Bijdrage calamiteitenfonds (€2,50 per boeking) 

• Bijdrage SGR (€5,- per persoon) 

• Administratiekosten (€35,- per boeking) 

 

Ook voor niet-fotografen? 

• Ja.  

De focus ligt uiteraard op fotografie, maar de 4x4 safari’s 

waarbij we op zoek gaan naar dieren zijn voor iedereen een 

belevenis. 

Waar de focus ligt op landschappen, kunnen niet-fotografen 

zonder enig gevaar rondwandelen en genieten van de 

prachtige natuur. 

• Op elk moment is er een extra gids en een tweede jeep 

aanwezig, om niet-fotografen ook de vakantie van hun leven 

te bezorgen. Het is dus niet zo dat vrienden en partners van 

fotografen zich gaan vervelen. Integendeel.   

 

Hoe bestellen?  

• Deze fotosafari waanzinnige natuur wordt georganiseerd door 

Avila reizen. Boeken doe je dus via Avila Reizen. 

• Meer info vind je op hun website of in deze digitale brochure. 

• Vragen over het programma of het fotogebeuren? 

Mail karl@fotoreizennamibie.be of bel +32 (0)476 22 16 27  

Hopelijk tot in Namibië 

Karl – www.fotoreizennamibie.be 

https://www.avilareizen.nl/reizen/namibie-reis-fotosafari-namibie-waanzinnige-natuur-met-karl-gilis/
https://www.avilareizen.nl/reizen/namibie-reis-fotosafari-namibie-waanzinnige-natuur-met-karl-gilis/
https://digital.avilareizen.nl/Itinerary/DailyInfo/a2d9bcef-964c-4eb6-b462-607aa6e6c422
mailto:karl@fotoreizennamibie.be
http://www.fotoreizennamibie.be/

