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Kaokoveld 12-14 nachten 
 
Een expeditie naar het Kaokoveld is een reis naar een spectaculaire en verbazingwekkende regio met 
ons team dat zowel de dieren in het wild als bewoners als geen ander kent. Je reist over ruige 4x4-
tracks naar plaatsen waar maar weinig andere bezoekers zijn geweest en ervaart dit opmerkelijke 
ecosysteem dat vaak hard maar ook adembenemend mooi kan zijn. 
 

 
 

We houden bewust de routes en dagelijkse activiteiten op al onze expedities en safari's flexibel, 
zodat je gids ze kan aanpassen aan seizoenen, de bewegingen van wilde dieren en de semi-
nomadische Himba-verplaatsingen maar ook aan de speciale interesses van onze gasten. Deze 
expeditie omvat in ieder geval: 
 

 
 
 Minimaal één nacht wildkamperen in de magnifieke vallei van de Huab-rivier, waar we in het droge 
seizoen geweldige ontmoetingen met woestijnolifanten bijna kunnen garanderen en leeuwen 
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kunnen zien. We zullen hier ook met lokale boeren praten over de uitdagingen van het leven met 
grote roofdieren. 
 

 
 

Een bezoek aan Wereldsend, het basiskamp waar het natuurbehoud in Namibië begon. Hoor hoe 
commerciële stroperij in het verleden werd gestopt en wat er vandaag wordt gedaan om de recente 
heropleving ervan aan te pakken. 
 

 
 

Zwarte neushoorn volgen met de neushoornwachters van Torra Conservancy, de mannen in de 
frontlinie die het meest bedreigde grote zoogdier van Afrika beschermen. 
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Minstens één nacht wildkamperen in de vallei van de Hoanib-rivier, woongebied van de iconische in 
de woestijn levende olifanten van Namibië, waar de succesvolle strijd om ze te redden in de jaren 
tachtig werd gewonnen. 
 

 
 

Een of twee nachten op de Puros Conservancy-camping, waar we tijd hebben om te ontspannen in de 
schaduw van de grote bomen langs de oevers van de Hoarusib-rivier. Olifanten lopen vaak over de 
camping en giraffen snuffelen rond in het nabijgelegen bos. We zullen hier ook ons eerste contact 
met Himba-mensen hebben. 
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     Rondtrekken en kamperen in de desolate, maar erg mooie, noordelijke Namib-woestijn op weg 
naar de Kunene-rivier. Dit is het meest afgelegen deel van zuidelijk Afrika, waar we op ruige paden 
zullen zijn die zelden door andere bezoekers van de regio worden gebruikt. 
 
     Twee nachten doorbrengen in de rustieke Etambura Lodge die voor het grootste deel in handen is 
van vijf naburige natuurreservaten en wordt beschouwd als een van de meest esthetisch ontworpen 
in het land. Het werd genoemd door de lokale Himba-gemeenschap en betekent "van waar je de 
regen kunt zien", omdat je vanuit de lodge kunt zien waar het in alle richtingen valt. Meer hoeven we 
niet te zeggen. 
 
     Himba-bewoners van Orupembe Conservancy ontmoeten in hun huizen en tijdens hun 
hoedenactiviteiten, en waardige en wederzijds respectvolle interacties met hen hebben. We zullen 
ook een senior lid van de gemeenschap als onze gastheer hebben tijdens ons verblijf in Etambura. 
 
De terugkeer loopt via een andere, maar zeker mooie route. 
 
Hierna gaat u naar de luchthaven om naar huis terug te keren of u vervolgt uw reis door Namibië. 
Dit alles is te plannen van tevoren via Bharte Reizen. 
 

App of bel: +31629215044 
of stuur een e-mail 
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