
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 

 

Vrijdag 22 november 2019 
 Vlucht naar Johannesburg 
 
 
Zaterdag 23 november 2019 
 Aankomst op de luchthaven en privé-vervoer naar 

Hoedspruit  
 Aankomst Unembeza Lodge Hoedspruit  
 Welkomstdrink / lunch 
 Verkenning Hoedspruit Wildlife Estate 
 Kennismaking met de MTB’s 
 Diner @ Sleepers 
 
 
Zondag 24 november 2019 
 Ontbijt in Unembeza 
 Mountainbike tocht in Hoedspruit Wildlife Estate 
 Lunch @ The Manor House  
 Bezoek HESC (Hoedspruit Endangered Species 

Centre) 
 Diner @ The Thirsty Giraffe 

Maandag 25 november 2019 
 Ontbijt in Unembeza 
 Vroeg vertrek naar Graskop 
 Fietsen van de prachtige Panoramic Route 
 Lunch onderweg @ Boskombuis 
 Diner @ Hat & Creek 
 
 
Dinsdag 26 november 2019 
 Ontbijt in Unembeza 
 Fietsen in Blyde River Canyon Nature Reserve 
 Lunch : picknick  
 Boottocht op de Blyde River Dam 
 Fietsen naar Blyde Wildlife Estate 
 Braai @ Unembeza 
 
 
Woensdag 27 november 2019 
 Ontbijt Unembeza 
 Koninginnenrit MARIEPSKOP (1945m) 
 Lunch : picknick onderweg 
 Diner @ Sleepers 



Donderdag 28 november 2019 
 Laatste ontbijt Unembeza 
 Keuze tussen MTB rit op Raptor’s View Wildlife 

Estate of bezoek aan Hippo Jessica 
 Vertrek naar onze Safari-bestemming: 

Buffelshoek Tented Camp in Manyeleti (Greater 
Kruger) 

 Eventuele stop in Sigagule Childrens Centre 
Acornhoek 

 Lunch @ Buffelshoek Tented Camp 
 Game drive met sundowner 
 Diner met de rangers @ the boma 
 
 
Vrijdag 29 november 2019 
 5u30 Wake-up call, koffie/tee @ restaurant 
 6u30 Morning game drive, stop met lichte snacks 

en koffie/tee 
 9u30 Ontbijt 
 Relax, this is Africa … 
 14u Lunch 
 16u Afternoon game drive met sundowner 
 Diner met de rangers @ the boma 

Zaterdag 30 november 2019 
 5u30 Wake-up call, koffie/tee @ restaurant 
 6u30 Morning game drive, stop met lichte snacks 

en koffie/tee 
 9u30 Ontbijt 
 Vertrek naar Johannesburg na ontbijt  
 Avondvlucht België 

 
 
 
 
                           
 
 
 

PRAKTISCH 
 
 

Mee te nemen 
 Internationaal paspoort (min. 3 maanden geldig 

na terugkomst !) 
 Eventueel credit card en ZAR (Zuid-Afrikaanse 

Rand) 
 Goede, gesloten wandelschoenen 
 Rugzakje 
 Zwemkledij 
 Persoonlijke medicatie 
 Zonnecrème (niet in handbagage) 
 Pet of hoed als bescherming tegen de zon 
 Safari kledij (natuurlijke, neutrale tinten) 
 Vraag raad aan uw huisarts i.v.m. malaria pillen 

(Hoedspruit en Manyeleti liggen in malaria-
gebied). Wij zorgen dat een Zuid-Afrikaanse 
muggenspray (Peaceful Sleep) voor u beschikbaar 
is 

Fietsers niet vergeten 
 Helm 
 Pedalen 
 Fietsschoenen (zorg dat je schoenplaatjes in orde 

zijn) 
 Zonnebril 
 Koerskledij 
 Bidons 
 Rugzakje (om mee te geven met de volgwagen) 
 Regenjasje 
 Fietscomputer met houder voor op de fiets 
 Waszak voor de fietskledij. (Een professionele 

waszak kan bij ons  aangekocht worden voor 
10EUR) 



Reis : 1950 EUR 
 Alle overnachtingen op basis van een 2 

persoonskamer 
 Ontbijt en lunch (exclusief dranken) 
 Safari All Inn : verblijf, game drives, alle 

maaltijden (exclusief dranken) 
 Alle transport vanaf Johannesburg 
 Professionele, Nederlandstalige begeleiding op de 

fiets en in de volgwagen 
 Fooien ter plaatse voor chauffeurs 
 Prijzen op basis van min. 8 deelnemers 

Niet inbegrepen in de reis 
 Vliegtuigticket (kan voor u geboekt worden aan 

de scherpste prijs) 
 Annulering- en reisbijstandsverzekering (prijs op 

aanvraag) 
 Opleg voor MTB fiets en professionele 

bevoorradingen (220EUR/fietser) 
 Opleg voor elektrische MTB fiets en professionele 

bevoorradingen (260EUR/fietser) 
 Persoonlijke uitgaven 
 Single kamer (350EUR/pers), op safari niet 

mogelijk 
 Extra bezoeken of activiteiten op vraag van de 

groep 
 Aperitieven, dranken of andere extra’s die 

worden gevraagd in restaurants 
 Diners 
 Programma en schema kunnen aangepast worden 

door de organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


