
 

 
 
 

Routeomschrijving 16 Dagen ‘Southern Highlights Adventure’   
 

Dag 1: Johannesburg - Lesotho 
De tour begint vroeg vanmorgen en 

vertrekt om 06h30 vanaf de Greenfire 

Lodge Johannesburg. U reist in zuidelijke 

richting, naar Lesotho, de thuisbasis van 

het Basotho volk. Het bergachtige 

Lesotho wordt volledig omringd door 

Zuid-Afrika en is de enige onafhankelijke 

staat ter wereld die geheel boven 1000 

meter hoogte ligt.  

In de namiddag steekt u de grens over 

en via mooie bergwegen bereikt u 

uiteindelijk de bestemming voor de 

komende 2 nachten. De accommodatie is 

gelegen in het Nationaal Park 

Tsehlanyane, aan de rivier. (Diner 

inbegrepen). 

Dag 2: Lesotho  
Na een heerlijk ontbijt in de lodge heeft u de hele dag  tot uw beschikking om de 

omliggende bergen te verkennen en de lokale bevolking te ontmoeten. Uw gids begeleidt 

een wandeling langs watervallen, met spectaculair uitzicht op de omliggende omgeving en 

langs dorpen op de route. Er wordt ruim de tijd genomen voor een introductie over de 

rijke geschiedenis van het land, dat dateert uit begin 1800. 

Eenmaal weer terug in de lodge, kunnen de meer avontuurlijke reizigers ‘s middags kiezen 

voor een begeleide Basotho rit te paard. (voor eigen kosten). De smalle bergpaadjes zijn 

een uitdaging tijdens deze optionele excursie. Een andere optie is een lokaal dorp in de 

buurt bezoeken of gewoon lekker ontspannen in en rondom de accommodatie.  

(Ontbijt, lunch, diner). 

Dag 3: Swaziland 
U staat op met de frisse berglucht en de schoonheid van het landschap om u heen. U keert 

terug naar de grens met Zuid-Afrika. Na de grensformaliteiten volgt een schilderachtige 

weg van glooiende heuvels en landbouwgrond. De eindbestemming  voor vandaag is het 

koninkrijk Swaziland. Deze soevereine staat wordt geregeerd Koning Mswati III en is de 

thuisbasis van de trotse Swazi-mensen, bekend om hun fascinerende cultuur en 

traditionele bijenkorfhutten. Het land kent een rijke diversiteit aan landschappen; van 

savannen in het oosten, tot regenwouden in het noordwesten. In de late namiddag komt u 

Swaziland binnen en rijdt, door de hoofdstad Mbabane, naar de Hlambanyatsi Pine Forest 

regio, waar u logeert in een leuk hotel. (Ontbijt, lunch, diner). 

 

 
 



 
 
 

Dag 4: Swaziland 
Vandaag rijdt u naar de hoofdstad Mbabane, gevolgd door een uniek bezoek aan Sibebe 

Rock. Sibebe is de twee na grootste monoliet ter wereld (na Uluru in Australië) en is een 

van de natuurwonderen van Swaziland. U besteedt genoeg tijd aan de voet van deze 

reusachtige granietberg en komt meer aan de weet over de geschiedenis en het omliggend 

gebied. Na de lunch wordt in langzaam tempo teruggereden naar de accommodatie, met 

wat stops hier en daar bij kleine markten en ambachtswinkels. Dit geeft meer inzicht in het 

leven van alledag en het kleurrijke bestaan van het Swazi volk. 

Dag 5: Maputo, Mozambique 
Vanmorgen reist u door Swaziland en volgt de weg die dwars door het Royal Hlane 

National Park loopt, naar de grensovergang met Mozambique.  Dit land is een 

samensmelting van beschavingen en culturen, die vroeger door nomadische stammen, 

Arabische handelaars, Britse zeelieden en Portugese kolonialen werden beïnvloed. Na 

meer dan 20 jaar burgeroorlog is er een wederopbouw gestart met een relatief snel 

groeiende economie. Niet lang daarna kwam ook het toerisme weer tot stand. Mozambique 

biedt de ontdekkingsreiziger een scala aan schatten in de vorm van ongerepte wildernis, 

natuurlijke schoonheid, verlaten stranden en een uniek cultureel erfgoed. 

Vanmiddag komt u aan in de hoofdstad Maputo en geniet van een authentieke 

stadsrondleiding, door gebruik te maken van lokaal transport. U overnacht  in deze 

levendige stad en dineert op eigen kosten in een lokaal restaurant, om de Latino-achtige 

sfeer te proeven. (Ontbijt & lunch). 

Dag 6-7: Inhambane, Mozambique 

U volgt de kust in noordelijke richting naar het plaatsje Maxixe, waar u op een traditionele 

dhow boot stapt. U vaart met de lokale bemanning naar de oude handelshaven van 

Inhambane. waar de gids u weer opwacht met de truck. Na een bezoek aan de kleurrijke 

lokale markt, belandt u uiteindelijk op een plek onder de kokosnootpalmen aan het strand. 

U brengt 2 nachten door in casitas. Gedurende het verblijf hier kunt u heerlijk relaxen, 

snorkelen en zonnebaden op de verlaten stranden, waar Mozambique zo bekend om staat. 

Enige optionele en zelf te bekostigen excursiemogelijkheden zijn onder andere duiken, 

snorkelen en een ocean safari. (ontbijt, lunch & diner). 

Dag 8: Xai-Xai, Mozambique 
Na een ontspannen ochtend, rijdt u langs de Indische Oceaan naar de kustplaats Xai Xai. 

Ooit was dit een drukke havenplaats, onder de Portugese vlag, nu is het een vredige 

vakantiebestemming geworden. De accommodatie voor de nacht is een strand resort, 

verscholen tussen de duinen. U heeft een relaxte middag voor de boeg. Voor de liefhebbers 

kan er worden gesurft. (Ontbijt, lunch, diner). 

 

 

 
 
 
 



 
 

 

Dag 9: Krugerpark, Zuid-Afrika 

In de ochtend vertrekt u vroeg en reist door afgelegen gebieden met hier en daar dorpen 

langs de weg. De bestemming vandaag is het wereldberoemde Kruger National Park, het 

leefgebied van een grote verscheidenheid aan wilde dieren, waaronder de beroemde 'Big 

5'. Eenmaal over de grens, terug in Zuid-Afrika, spendeert u de resterende tijd aan de 

zoektocht naar wild.  

Vanavond kampeert u voor de eerste keer. Het camp wordt opgezet en u kunt genieten van 

een heerlijk bereide maaltijd rond het kampvuur, om vervolgens in slaap te vallen met de 

geluiden van de Afrikaanse bush. (Ontbijt, lunch, diner). 

Dag 10: Krugerpark, Zuid-Afrika 

U wordt wakker gemaakt voor zonsopgang  en geniet, met een kopje koffie, van de eerste 

lichtstralen van de zon. Het camp wordt opgebroken en de reis vervolgt in noordelijke 

richting. Het grootste deel van de dag wordt besteed aan wild spotten in het park. Uw gids 

legt het gedrag uit van de dieren die u tegenkomt. Onderweg wordt een picknick lunch 

genuttigd in het park. 

De rit leidt u naar het noordelijkste deel van het park en met het nodige geluk treft u in 

deze sectie van het park de cheeta. Aan het einde van de middag verlaat u het Krugerpark 

bij de Pafuri gate en overnacht in een comfortabele accommodatie. (Ontbijt, lunch, diner). 

Dag 11: Great Zimbabwe Ruins, Zimbabwe 

Deze reisdag start wederom vroeg. Vandaag zet u koers naar Zimbabwe. In de loop van de 

ochtend bereikt u de grenspost Beit Bridge. Na het afronden van de formaliteiten reist u 

verder naar de stad Masvingo en door naar Great Zimbabwe Ruins. Het mysterie rond deze 

ruïnes wordt uitgelegd en tijdens een wandeling ziet u de prachtige overgebleven delen in 

het licht van de namiddag zon. Vanavond kampeert u in de buurt van de ruïnes.  

(Ontbijt, lunch, diner). 

Dag 12: Matobo, Zimbabwe 

Na het ontbijt ruilt u de ruïnes in voor de brede lanen van Bulawayo, de twee na grootste 

stad van Zimbabwe. U rijdt verder naar het camp in Matobo, befaamd om de balancerende 

rotsblokken. In de namiddag gaat u op safari en te voet op zoek naar neushoorns in het 

nationale park. Na deze bushervaring keert u ‘s avonds terug naar het camp.  

(Ontbijt, lunch, diner). 

Dag 13: Hwange, Zimbabwe 

Vandaag hoeft er maar een korte afstand te worden gereden naar Hwange, het grootste 

natuurreservaat van Zimbabwe. Dit park telt een enorme populatie aan olifanten. De lunch 

wordt gehouden in het camp. In de middag gaat u op safari in een open voertuig, 

afgewisseld door een korte bushwandeling, op zoek naar de grote kuddes wild. 

(Ontbijt, lunch, diner). 

 

 

 



 

 
 

Dag 14 – 15: Victoria Falls  

Victoria Falls is dé ‘Adventure Capital of Africa’. U verblijft hier 2 nachten in de Greenfire 

Lodge Victoria Falls, waarbij er voldoende tijd is om de majestueuze watervallen te 

aanschouwen en om deel te nemen aan een van de talloze activiteiten die hier worden 

aangeboden: white water rafting, bungee jumping, aircraft flips etc. De lunches op beide 

dagen en het diner  op dag 15 zijn hier op eigen gelegenheid. (Dag 14: ontbijt, diner. Dag 15: 

ontbijt). 

Dag 16: Victoria Falls 

De tour komt tot een einde, u neemt afscheid van uw gids. U kunt een transfer boeken  

naar de luchthaven voor uw vlucht terug naar huis of elders. 

 

Notitie 

Drifters heeft ook een eigen lodge in Johannesburg, waar de reis aanvangt. U kunt een 

extra overnachting bijboeken, voorafgaande aan de tour. Deze rondreis begint om 06.30 

uur op dag 1 en eindigt  in de ochtend op dag 16 in Victoria Falls. U bent altijd welkom om 

het verblijf te verlengen in de Greenfire Lodge Victoria Falls. Wanneer u echter terug vliegt 

op deze dag, houd dan rekening met de tijd die nodig is om de luchthaven te bereiken en de 

check-in procedure (kan tot 3 uur in beslag nemen). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


