
Namibië van tentzeil tot lodge 
(Zelf beleefde of geïnspecteerde accommodaties) 

 
In februari en maart 2022 reisde ik door Namibië. Van de accommodaties die ik passeerde of waar ik zelf verbleef heb ik een beknopte lijst gemaakt. 
Momenteel wordt hier nog aan gewerkt. 
Nergens ben ik een accommodatie tegengekomen die beneden de maat was. Zowel qua hygiëne als faciliteiten en prijsklassen heeft Namibië goed 
gescoord. Dit is natuurlijk geen garantie. Maar in een land dat zo dunbevolkt en uitgestrekt is zal je als ondermaatse accommodatie niet lang overleven. 
 
In de steden zijn voldoende eetgelegenheden te vinden waardoor een accommodatie minder vaak een eigen restaurant heeft. Ga je het weidse land in dan 
zijn er accommodaties 
 
 
Voor de actuele stand van zaken met betrekking tot lodges gelieve contact op te nemen; er kan altijd iets veranderd zijn. Accommodaties geschikt voor 
rolstoelers zijn gemarkeerd met dit icoontje: 

 
De beschreven accommodaties heb ik zelf gezien en geïnspecteerd. Updates worden aangegeven met een datum van laatste update. 
De plaats en regio van de accommodaties geef ik aan met een kaartje van Google Maps©. 
https://maps.google.nl/maps/about/mymaps/ 
 

Swakopmund 
 

Naam en type Beschrijving 

The Mole Guesthouse **/*** 
 

 
 

Ligging: Dicht bij het centrum en strand. Eigen parkeerplaats (niet bewaakt). Toegang tot de binnenplaats en 
gebouwen via een poort, beveiligd met een magneetkaart. De kamers hebben een gewone sleutel. 
Acco: Er zijn voornamelijk kamers voor 2 personen maar ook een single-room en een familiehuisje. 
Geen airconditioning, wel een ventilator. Bedden redelijk goed. Eenvoudig gemeubileerd. Badkamer met toilet. Het is 
er schoon. 
Ontbijt is inbegrepen in de prijs, er is geen gemeenschappelijke keuken. Er is een SuperSPAR in de buurt en 
restaurants. 
Op de binnenplaats kun je gezellig in de schaduw zitten. 
Niet geschikt voor rolstoelers vanwege opstapjes en krappe draairuimte. 
Je wordt er ontvangen door Lien in het kleine kantoortje. Lien is een vriendelijke dame waar je voor allerlei informatie 
terecht kunt. Je kan er je was laten doen. 
 

https://maps.google.nl/maps/about/mymaps/


    

The Strand Hotel 
****  

 
 

 
 

Ligging: Gelegen op een landtong en van 3 zijden zicht op zee. Tevens op loopafstand van het centrum. 
Restaurants, bars, delicatessenwinkels, lobby-lounge, terrassen met uitzicht op zee, strandkiosk en ultramodern 
conferentie- en banketcentrum. Je kan er een proeverij nemen van bieren uit eigen brouwerij. Ben je eraan toe dan 
kun je een massage nemen in het hotel. 
Acco: De 2-persoonskamer op de 2e verdieping die ik had was ruim en uitstekend gefaciliteerd. Zeer netjes en schoon. 
Airconditioning. 
Badkamer met stortbad, alle zeepjes en crèmes, badjassen. De algemene service is er uitstekend. Je kan je was er 
laten doen. Er zijn regelmatig live optredens (ambiance muziek) buiten op het terras of een culturele muziekgroep 
danst en zingt tijdens je diner. 
 
Link naar video: 2 persoonskamer in Strand Hotel te Swakopmund. 

A la Mer hotel 
*** 

 

Ligging: Iets ten zuiden van het centrum. Vlakbij de pier (met restaurant) die de Atlantische Oceaan inloopt. Toegang 
via de binnenplaats waar je je auto kunt parkeren (of in de parkeergarage). De binnenplaats is afgesloten van de 
straat met en poort en er is bewaking. Je komt na sluitingstijd binnen met je magneetkaart. Bovenop is een dakterras 
waar je uitkijkt over de oceaan en de stad. Er is een wasgoed service. 
Acco: Mijn 2-persoonskamer was ruim, eenvoudig gemeubileerd en schoon. Ik had een balkon aan de straatkant, er 
zijn ook zeezicht kamers. De badkamer was netjes en ruim. 
Ontbijt is inclusief maar lunch en diner moet je buiten de deur genieten. Er zijn restaurants in de buurt. 

https://youtu.be/sKyBUT92MO4


 

   
Swakopmund Luxury Suites 
***** 

 

Ligging: Centraal gelegen tussen het strand en het stadcentrum (op loopafstand) met diverse eetgelegenheden in de 
directe omgeving. 
Wifi, wasserij, pick-up service luchthaven. Bijzonder netjes. 
Acco:  Alle 21 kamers zijn zonder uitzondering ruim en licht. Deluxe, Bruidssuite en Deluxe Familiekamer. Zwembad 
(badlakens voorzien). Ontbijt inbegrepen maar te nuttigen middels een voucher in een ontbijtcafé dichtbij. 
Buitenmeubels en een zonneterras. 

       
 

Chameleon Backpackers 
**/*** 

Ligging: Op loopafstand van het centrum. Dichtbij zijn supermarkten. Parkeren op de bewaakte, afgesloten 
binnenplaats. 
Er is een piepklein tentenveldje, een hostel gebouw en een hotelgebouwtje. Het zwembad is het middelpunt met een 
bar en biljart. Er is een zelfcatering keuken en een binnenlounge. Er is een wasdienst voor kleding. Wifi doorgaans 
redelijk. 
Acco: eenvoudig maar schoon, airco en plafondventilator. Inclusief ontbijt. Voor het avondeten kan je een lekkere, 
flinke pizza bestellen, verder geen kaart. Kleinschalig en gezellig. 

Quiver Tree Forest Rest Camp 
*** 

Ligging: een kwartier noordoostelijk van Keetmanshoop, een provinciestadje in het diepe zuiden van Namibië. In de 
stad is voldoende mogelijkheid om brandstof en eten te kopen. 
Nabij het Quiver Tree Camp ligt de Giants Playground. Bij verblijf in het Quiver Tree Camp is de toegang inbegrepen. 
Quiver Tree Camp is een operationele boerderij met cheeta opvang; om 17:00 uur kun je deelnemen aan de cheeta-



voeding en ook de "kleine kittens" strelen. De cheeta’s kunnen niet overleven in de wildernis en zijn gewend aan 
mensen. 
De camping is volledig zelfcatering, accommodaties met ontbijt en op bestelling ook diner. 
Naast het kamp ligt het Quiver Tree Forest (Kokerboombos). Hier zijn wandelpaden door het unieke terrein. 

  

  
Acco: Camping met ruime stelplaatsen (ook campers), iedere plek heeft een eigen douche en wc, overdekte zitplaats, 
licht en stekkerdoos. De accommodatie bestaat uit “Iglo’s” (met volledige keuken) en guesthouses voor 2 personen of 
een familiekamer. Allen hebben airco en eigen sanitair. 

Betta Camp Ligging: 2 uur zuidelijk van Sesriem en ruim anderhalf uur noordelijk van Helmeringhausen aan de C 27. Een oase van 
netheid en zorg. Betta Camp ligt midden in het droge Namibische landschap te wachten op dorstige, hongerige en 
vermoeide reizigers. Ik werd er rondgeleid door 2 supervriendelijke personeelsleden. Het kamp is tiptop in orde en 
wordt onderhouden en gerund door lokale bewoners. Je vindt er een tankstation, picknickplaatsen, een camping, 
lodges, een winkeltje en dagelijks worden brood, appeltaart en cake vers gebakken. 



***  

  
Acco: Er is een camping (6 plaatsen)  waar je je auto onder een zonnekap kunt parkeren. Het dak ervan functioneert 
als uitkijkpunt en is ideaal voor een sundowner. Verder zijn er 13 chalets/kamers die geschikt zijn voor 2 personen tot 
hele families. Ieder chalet is volledig uitgerust voor zelfcatering, heeft eigen sanitair en een patio met BBQ-faciliteiten. 

   
Klein Aus Vista 
***/**** 
 

Ligging: 125 kilometer oostelijk van Lüderitz en 350 kilometer westelijk van Keetmanshoop, in Zuid-Namibië aan de 
B4. 
Deze veelzijdige plek biedt MTB- en wandelpaden. Er zijn MTB fietsen te huur. Het ligt op 5 kwartier van de spookstad 
Kolmanskop. Er is een zwembad en restaurant. 



 

  

  
Acco: Er is een camping met mooie, nette faciliteiten waaronder wc, douche, kledingwasbekken, afwasbekken, 
waslijnen en iedere kampeerplek heeft een eigen waterkraan met drinkbaar water. 
Bij de receptie bevinden zich diverse kamers en chalets voor 2 personen en families welke volledig zijn uitgerust met 
keukentje en BBQ plaats. 
Het pronkstuk is Eagles Nest: een aantal chalets op zo’n 5 kilometer in de bergen. Ze zijn tegen de rotswand gebouwd 
waarbij de enorme rotsen deel uitmaken van de chalets. Deze accommodaties zijn volledig uitgerust en hebben een 
magnifiek uitzicht over de vlakte beneden. Onderweg erheen kun je wilde paarden, struisvogels of andere wilde 
dieren tegenkomen. Alle wegen zijn hier van zand. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Canyon Roadhouse 
*** 
 

 

Ligging: Aan de D601 tussen Hobas en de C12, dichtbij de Fish River Canyon (14 km) en Gondwana Nature Park. 
 

  
 

  
 

   
 
Acco: 
24 kamers, Honeymoon suite (nr 8), Camping met elektriciteit, zwembad, auto P met solardak, alles schoon en netjes. 



 


