
Complete Luxe Safari reis  
 
Wil je ook op safari in Zuid-Afrika, maar weet je niet 
waar je moet beginnen om zo’n reis te plannen?  
Wij helpen je hier graag bij!  

Bij deze luxe safari reis slaap je in een prachtige privé 
villa in Hoedspruit, de safari hoofdstad van Zuid-Afrika. 
Alle huizen staan op een afgeschermd landgoed 
waarbij de zebra’s en giraffen door je achtertuin langs je 
privé zwembad lopen.  

Hoedspruit is een gezellig en veilig dorp gelegen aan 
het Kruger National Park en aan het einde van de 
bekende panorama route. Dit is een prachtige route 
langs verschillende watervallen en uitzichten over de 
Blyde River Canyon. 

Maar natuurlijk kom je met name voor de safari’s!
Hiervoor is Kruger de ideale plek. Je kan door Kruger 
gemakkelijk zelf rijden opzoek naar wilde dieren.  

Het is ook mogelijk om een begeleide gamedrive te 
boeken bij de verschillende privé reservaten om 
Hoedspruit heen. 

Je kan in Hoedspruit ook heerlijk uiteten in 
verschillende restaurants en koffiebarretjes. Ook kan je 
er andere leuke activiteiten doen als o.a. massage, 
yoga, ballonvlucht, shooting range, mountainbiken, 
paardrijden en golfen.  
 

Wat wij aanbieden 
 
- Ondersteuning bij het boeken van vliegtickets van 
Amsterdam naar Johannesburg en eventueel van 
Johannesburg naar Hoedspruit 
- Overnachting op OR-Tambo vliegveld in 
Johannesburg. Met KLM vluchten kom je namelijk in de 
avond aan op Johannesburg.  
- Autoverhuur via Avis op locatie, dit is een van de 
bekendste autoverhuur bedrijven op de wereld  
- Overnachting in een luxe villa op Zandspruit. Villa’s 
zijn voor 4, 6 of 8 personen.  
- Zandspruit is een 24/7 beschermde estate waar enkel 
niet gevaarlijke dieren als zebra’s en giraffen rondlopen. 
- Boeken van verschillende activiteiten; zoals Game 
Drives, Ballonvaart, Spa & Wellness en Bush walks. Door 
ons contact met de lokale bedrijven kunnen wij je de 
beste activiteiten aanbevelen.

Prijs indicatie (gebaseerd op 8 dagen) 
 
2-4 personen: Vanaf €1.840,- in totaal 

6 personen:Vanaf  €2.580,- in totaal  

8 personen: Vanaf €2.980,- in totaal  

Prijs is inclusief: Één Overnachting op OR Tambo 
vliegveld, huurauto voor de gehele reis en zeven 
overnachtingen in de luxe villa op Zandspruit  
Prijs is exclusief: Eventuele activiteiten & vliegtickets. 
*Let op 8 dagen is een voorbeeld! Je kan dit altijd aanpassen* 

personal training   *   bootcamp   *   bedrijfsfi tness
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