
Namibië 4x4 Selfdrive 

14-daagse rondreis Namibië
Wij hebben een rondreis door Namibië opgesteld 
waarbij je alle hoogtepunten van dit prachtige land 
kan zien. Het is een afwisselende reis met o.a. 
woestijnlandschappen, zandduinen, de oceaan, 
rotsformaties en natuurreservaten met wilde dieren. 
Namibië is immens groot en uitgestrekt, dus je kan 
in twee weken tijd nooit alles zien.  
Maar met deze reis zie je zeker de mooiste plekjes!  
 
Het is een veilig land waarin je gemakkelijk zelf of 
met je gezin kan rondreizen. Dit doe je in een 4x4 
auto met eventueel een tent op het dak.  
Wij zullen daarbij tips geven om rekening mee te 
houden als je op een safari reis gaat.  
De reis is in malaria vrije gebieden, dus je hoeft hier 
geen extra medicatie voor aan te schaffen.  

Hou er rekening mee dat dit een voorbeeld reis 
is. De reis kan naar ieder zijn persoonlijke 
wensen en ideeën worden aangepast!  

• Dag 1: Aankomst Windhoek -> Kalahari woestijn  

• Dag 2: Kalahari -> Sesriem  

• Dag 3: Sossusvlei  

• Dag 4: Sesriem -> Swakopmund  

• Dag 5: Pelican point -> Spitzkoppe  

• Dag 6: Spitzkoppe -> Damaraland  

• Dag 7: Brandberg  

• Dag 8: Damaraland -> Etosha national park  

• Dag 9: Etosha  

• Dag 10: Etosha -> Okonjima nature reserve  

• Dag 11: Okonjima -> Erindi private game reserve  

• Dag 12: Erindi  

• Dag 13: Erindi -> Windhoek  

• Dag 14: Terug vliegen  



Dag 1 Aankomst Windhoek —> Kalahari woestijn 
In de ochtend kom je aan op Windhoek Airport. Je wordt 
hier opgehaald door Melbic Car Rental en gebracht naar 
hun kantoor. Hier krijg je uitleg over de auto en het 
opzetten van de tent.  
Als dit is voltooid, vertrek je naar de eerste overnachting 
in de Kalahari woestijn. Deze rit is ongeveer 2 uur rijden. 
Bijna heel het zuidelijk deel van Namibië bestaat uit 
woestijn landschap. De Kalahari staat vooral bekend om 
zijn rode duinen en dieren als schorpioenen, meerkat en 
cheeta.  
Als eerste avond zal je hier in een Glamping tent 
overnachten.  

Dag 2 Kalahari —> Sesriem  
De volgende ochtend vertrek je naar Sesriem, dit is 4 uur 
rijden via een mooie route door het Namib Nauklauft N.P. 
In de middag kom je aan bij de overnachting in Sesriem. 
Hier kan je kiezen om te relaxen aan het zwembad of om 
te hiken door de Sesriem canyon.  
De Sesriem canyon is een uitgesleten ravijn waar je heel 
mooi door kan wandelen. In de namiddag kleuren de 
stenen in de canyon prachtig rood door de dalende zon. 
Als het donker wordt kan je vanaf je campsite de heldere 
sterrenhemel zien waar Namibië bekend om staat. 

Dag 3 Sossusvlei  
De volgende ochtend sta je al heel vroeg op om de 
sunrise te zien vanaf de duinen in Sossusvlei. De 
Sossusvlei staat bekend om zijn mooie rode duinen die je 
kan beklimmen. Met zonsopkomst heb je de perfecte 
kleuren (rood/zwart) in dit gebied wat je niet mag missen.  

Na het bezoeken van de Sossusvlei rijd je door naar de 
Dead Vlei. In Deadvlei staan de bomen als versteend in de 
grond. Het mooie hieraan is vooral de kleurverschillen.  
De versteende zwarte bomen staan in de witte kleigrond 
met op de achtergrond de rode duinen met helder 
blauwe lucht.  

In de middag wordt het erg warm in de Namib woestijn, 
daarom kan je daarna het beste relaxen aan het zwembad. 



Dag 7 Damaraland  
Wordt op het gemak wakker in Damaraland. In dit gebied 
kan je wandelen en genieten van het uitgestrekte 
landschap om je heen.  

In de namiddag ga je opzoek naar de Desert Elephant. 
Deze olifanten hebben zich aangepast aan het leven in de 
woestijn en bekleden hun lijf met modder wat ze 
beschermd tegen de zon. Door deze modder lijken de 
olifanten wit. 

Dag 5 Pelican Point —> Spitzkoppe  
In de ochtend van dag 5 ga je kajakken bij Pelican Point 
tussen de zeehonden en flamingo’s. Daarna lunchen bij 
Walvisbaai  (Anchors by the jetty is erg goed).  
Na de lunch vertrek je naar Spitzkoppe. Dit is een kleine 2 
uur rijden. Spitzkoppe is een super mooie locatie in de 
Namib woestijn. In de middag kan je hier lekker relaxen 
en ’s avonds zelf koken bij de tent.  
’S nachts geeft het je een van de mooiste sterrenhemel 
van de vakantie.

Dag 6 Spitzkoppe —> Damaraland  
Spitzkoppe bestaat uit grote rotsformaties midden in de 
Namib woestijn. Je kan hier perfect wandelen, rots 
klimmen en sterrenkijken.  
Ga met zonsopgang naar het prachtig hoger gelegen 
uitkijkpunt en zie de zon opkomen vanuit het landschap. 

In de voormiddag rij je verder naar Brandberg. In de 
namiddag kan je hier lekker relaxen, eten en drinken aan 
het zwembad. 

Dag 4 Sesriem —> Swakopmund  
Deze ochtend is het ongeveer 4,5 uur rijden naar 
Swakopmund. Stop onderweg bij Solitaire voor een lekker 
stuk appeltaart. In de middag kom je aan in Swakopmund, 
dit is een voormalige Duitse stad aan de kust.  
Hier overnacht je in een gezellige Bed & Breakfast.  
In de namiddag kan je een Sunset Sandwicht Harbour 
Tour doen, hierbij ga je naar de plek waar de woestijn en 
de oceaan samenkomen. Echt een aanrader!  
Ook kan je in Swakopmund o.a. quad rijden, skydiven, 
sandboarden, of het stadje bezoeken. 



Dag 8 Damaraland —> Etosha  
Vandaag vertrek je ’s ochtends vanaf Damaraland en rij je 
in 4u tijd naar Etosha National Park.  
Het gehele Etosha national park is even groot als de helft 
van Nederland! Het is een grote vlakte waar allerlei 
verschillende dieren als olifanten, leeuwen, impala’s, 
luipaarden, giraffen, neushoorns, enzovoort leven.  
Het leuke is dat je in dit national park ook zelf kan 
rondrijden (selfdrive), waardoor je zelf de ervaring hebt 
om wilde dieren te spotten vanuit je eigen auto. 

Dag 9 Etosha  
Voor het spotten van dieren in Etosha is het vooral 
belangrijk om ’s ochtends vroeg en in de namiddag op 
pad te gaan. Op deze momenten staat de zon laag en is 
het iets koeler buiten waardoor de dieren meer actief zijn. 
Ze gaan dan opzoek naar water bij de waterhole of op 
jacht. Er zijn een aantal goede waterholes in het park die 
wij kunnen aanraden!  
Zowel een zelfdrive als een georganiseerde gamedrive is 
mogelijk in Etosha 

Dag 10 Etosha —> Okonjima  
Met zonsopgang kan je nog één Game Drive maken door 
Etosha N.P. of lekker uitslapen. Waarna je later op de 
ochtend vertrekt richting Okonjima nature reserve.   
Dit is een prachtig natuur park waar katachtigen als 
leeuwen en cheeta’s worden opgevangen.  
Ook is dit de perfecte locatie om de luipaard in het wild te 
zien! Dit is een activiteit die je zeker niet wilt missen in 
Namibië!  



Dag 11 Okonjima —> Erindi  
In de ochtend kan je een mooie Game Drive maken 
opzoek naar beschermde dieren zoals de luipaard of 
pangolin. Okonjima staat hier om bekend, dus maak er 
gebruik van! 
Na het uitchecken is het 2 uur rijden naar Erindi privé 
reservaat. Hier overnacht je in een luxe privé kamer.  
Erindi staat bekend om zijn grote reservaat met goede 
Rangers die je alles vertellen over de dieren die er leven 
en hoe je deze kunt opsporen. 

Dag 12  Erindi  
Dit is een heerlijke dag om te relaxen en te genieten van 
de luxe in Erindi. Vroeg in de ochtend wordt je op je 
kamer gewekt voor de Game Drive. Daarna ga je lekker 
ontbijten en kan je relaxen op de kamer of aan het 
zwembad. ’S middags wordt de lunch verzorgt waarna je 
rond 16u weer op een Game Drive gaat.  
In de avonds staat er een uitgebreid buffet klaar en kan je 
vanaf het dek de wilde dieren zien die water komen 
drinken bij de waterpoel. 

Dag 13 Erindi —> Windhoek  
Na je laatste Game Drive in Erindi kan je nog even 
ontbijten en op het gemak je spullen inpakken.  
Waarna je terug rijdt naar Windhoek, hier doe je ongeveer 
3u over. In de middag moet je de auto terug inleveren bij 
Melbic Car Rental. Na het controleren van de auto zetten 
zij je af bij een heel mooi Boutique Hotel in Windhoek.  
Je kunt ervoor kiezen om in het hotel te relaxen of de stad 
in te gaan. Wij kunnen helpen met tips! 

Dag 14 Terug vliegen  
In de ochtend en middag kan je relaxen in het hotel.  
Je wordt in de namiddag door Melbic opgehaald bij het 
hotel en naar de airport gebracht.  
’S avonds vlieg je met een nachtvlucht terug naar Europa.  
Het fijne is dat er geen tijdsverschil is tussen Nederland en 
Namibië, dus je komt zonder jetlag terug thuis!  


