
ONBEDWINGBARE WOESTIJN
‘De grote dorst’, zo luidt de letterlĳke vertaling van Kalahari in 
het Tswana. Je kan geen betere naam voor een woestĳn verzin-
nen. Maar ondanks de droogte van deze onbedwingbare regio, 
wemelt het hier van wildlife. Samen met Live To Travel nemen 
we je mee in een 4x4 dwars door de rode duinen. Op zoek naar 
gemsbokken, elandantilopen, Kalahari-leeuwen, luipaarden en 
springbokken. En wat dacht je van een aperitief bĳ zonsonder-
gang in de rode gloed van deze woestenĳ?

Je reis gaat verder in de Namib, de oudste woestĳn van de  
planeet. Je bezoekt er de kleiige Sossusvlei, een meestal droog-
liggende zoutpan, uitgesleten door de Tsauchab-rivier. Ook de 
beroemde Dodevlei en zĳn iconische, oeroude kameeldoorn- 
bomen staan op het programma. In Sesriem Canyon heb je een 
grote kans om wildleven te spotten, aan de eeuwige waterplas-
sen waar de dieren verkoeling zoeken.

WALVISBAAI
We rĳden door naar Swakopmund aan de Atlantische kust. Het 
sfeervolle stadje voelt opvallend Duits aan, gezien Namibië’s 
verleden als Duitse kolonie. De locals spreken nog steeds een 
mondje Duits en wie wil, kan zelfs ‘Kaffee mit Kuchen’ bestellen 
in een Konditorei. Een korte rit vanuit Swakopmund brengt je 
naar Walvisbaai, waar je nieuwsgierig op zoek gaat naar zee-
honden, dolfijnen, pelikanen en flamingo’s. Aan boord geniet 
je van verse oesters en een glaasje ‘vonkelwyn’.

ZWARTE NEUSHOORNS EN WOESTIJNOLIFANTEN
Zin in ruwe natuurpracht? In het natuurgebied van Damara- 
land vind je een versteend woud van fossielbomen van 280 
miljoen jaar oud. In Twĳfelfontein vind je nog meer getuigen 
van een aloude geschiedenis, denk maar aan de spectaculaire 
rotsformaties en de intussen meer dan 2.500 rotstekeningen. 
Nog zo’n wonder zĳn de Organ Pipes, een gesteente in de vorm 
van orgelpĳpen van meer dan 120 miljoen jaar oud.

Naast al dat intrigerende stilleven, heeft Damaraland nog meer 
troeven achter de hand. In het noordwesten vind je Palmwag, 
een kleine oase aan de Uniab-rivier. Hier spot je zwarte neus-
hoorns, leeuwen, hyena’s, giraffen en woestĳnolifanten. Een 

ol spanning wil je de droge Kalahariwoestĳn trotse-
ren. De spectaculaire rotsformaties van Damaraland 
doen je reikhalzend uitkĳken naar een reis vol sensa-

ties. En liefst van al sta je oog in oog met de Afrikaanse wilde 
dieren. De woeste wildernis van Namibië ontdek je best met 
Live To Travel. De Belgische touroperator biedt de meest com-
plete Nederlandstalig begeleide rondreizen aan naar Namibië.
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Vertrekdata groepsreis 
Namibië
(ook het jaar rond individueel mogelĳ k)

Ontdek de Kalahari, Namibwoestĳ n, 
Swakopmund, Damaraland en Etosha 
Nationaal Park op 14-daagse groepsreis 
naar Namibië met Nederlandstalige 
begeleiding.

In 2020 kan je bĳ na maandelĳ ks afrei-
zen: 18 jan, 12 feb, 5 apr, 17 jul, 10 sep, 
9 okt en 7 nov. Kom gerust bĳ  ons langs 
voor de Namibië-brochure en meer info.

zeldzame olifant die wel vier dagen zonder 
water kan en enkel hier voorkomt.

RODE NOMADEN
Een dag later ontmoet je de Himba’s, een van 
de laatste nomadische stammen in Afrika. 
Hun meest bekende gebruik is dat de Himba-
vrouwen zich insmeren met een mengsel van 
geitenvet en kruiden als teken van status en 
bescherming tegen de zon. Hierdoor krĳ gen 
ze hun typisch donkerrode huidskleur. 
De nomaden leven voornamelĳ k van hun vee 
en verhuizen wel zeven keer per jaar.

SAFARI NAAR ETOSHA
Het Etosha Nationaal Park is een van de 
weidste wildparken van Zuidelĳ k Afrika. 
Een onherbergzaam landschap van meer 
dan 22.000 km² aan woestĳ n, savanne en 
bos. We trekken de Afrikaanse wildernis 
in op een safari naar de ondiepe zoutvlakte 
van Etosha Pan. Langs dit gebied van wit-
te, opgedroogde modder trekken heel wat 
wilde dieren. Een spannend tafereel van 
kuddes zebra’s, springbokken, olifanten 
en giraff en, met de hongerige roofdieren 
in hun kielzog.

Geen nood als je nog niet alle Big Five hebt 
afgevinkt. Op een laatste safari in Erindi 
Game Reserve, gekend voor zĳ n hoge con-
centratie aan wildlife, tref je leeuwen, neus-
hoorns, buff els, olifanten en luipaarden.

edito

Safari met 
het gezin

Namibië wordt wel eens het Afrika voor 
beginners genoemd. Het is een veilige 
bestemming die we graag aanraden voor 
een verre reis met het hele gezin. Live To 
Travel neemt je 12 dagen mee op een safari 
voor jong en oud.

MALARIAVRIJ
Op zoek naar een malariavrĳ e safari voor 
je kinderen? In de natuurgebieden van de 
Kalahari en het Erindi Private Game Reser-
ve komt alvast geen malaria voor. Van zo’n 
safari maakt Live To Travel bovendien een 
leuke en informatieve activiteit voor kinde-
ren jonger dan 6 jaar.

Ga in het Erongo-gebergte voor een rit in 
de bergen, een begeleide wandeling of een 
dagje vogelspott en. Ook in Swakopmund 
zĳ n er tal van spannende activiteiten zoals 
paardrĳ den, sandboarden en boott ochten. 
In het Cheetah Sanctuary en Harnas Wild-
life Foundation leer je alles over de wilde 
dieren die er worden opgevangen.

  Live To Travel is dé specialist voor budgetvriendelijke tot exclusieve 

op maat uitgewerkte reizen naar Afrika en Oceanië. Jaarlijks krijgen 

ze het vertrouwen van duizenden klanten voor het uitwerken van hun 

droomreis. Live To Travel gaat geen enkele uitdaging uit de weg. 

Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.
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