Bijlage Discover Mozambique
In Johannesburg ontmoet u het internationaal gezelschap, waarmee u de komende dagen de mooiste plekjes
van Zuid-Afrika, eSwatini (voormalig Swaziland) en Mozambique gaat zien. Met een gamedrive spot u de
prachtige wildlife, en met een beetje geluk de 'Big Five', in het Kruger National Park en de excursie door de
Bazaruto Archipel zorgt voor een onvergetelijke reis. Geniet van de prachtige vergezichten vanaf de
Panoramaroute en maak kennis met de tradities van de vriendelijke Swazi-bevolking. En gaat u de walvishaai
spotten in Praia do Tofo of geniet u van het heerlijke strand? Kortom, een afwisselende reis om nooit meer te
vergeten!
NIVEAU VAN DE REIS
Voor deze reis is het van belang dat u over een redelijke basisconditie beschikt. Naast uw gezondheid is ook uw
reisinstelling van belang: wees bereid op onverwachte omstandigheden! In de modder staan om een vrachtwagen
te duwen, in een boom klimmen omdat er een kudde buffels aankomt, vertraging vanwege mechanische
problemen… het kan gebeuren op deze avontuurlijke reis!
65 JAAR OF OUDER?
Bent u 65 jaar of ouder en wilt u een van onze safarireizen boeken, dan dient u een medische verklaring in te vullen.
Deze verklaring dient 10 weken voor vertrek per mail verstuurd te worden naar info@kras.nl. De verklaring vindt u
bij uw factuur met de benaming ‘Confidential Medical Form’.
BIJKOMENDE KOSTEN
Neem voldoende contant geld mee, in Amerikaanse Dollars of Zuid-Afrikaanse Rand (bij reizen door Zuid-Afrika) (bij
voorkeur in coupures van 20 of 50 USD). Creditcards (worden niet overal geaccepteerd) raden we af. Neem liever te
veel geld mee dan te weinig, geld bij pinnen is onderweg alléén in de grote steden mogelijk.
Indicatie budget
Reken voor persoonlijke uitgaven ca. USD 10 tot 15 (ca. R50) per persoon per dag. Een en ander is natuurlijk
afhankelijk van uw uitgavenpatroon (Rookt u? Houdt u van shoppen? Wilt u tussendoor ook wat snacks nuttigen?
Drinkt u ’s avonds een of meerdere biertjes of een flesje water?). De meeste maaltijden (ontbijt, lunch en diner) zijn
bij de reissom inbegrepen. Belangrijk is ook het feit of u van plan bent om veel optionele excursies bij te boeken.
Fooien
Bij deze reizen is er meestal iemand in de groep die enveloppen o.i.d. voor fooien rond zal laten gaan. Uiteraard
bent u vrij om zelf te bepalen wat u wilt geven. Gebruikelijk is een bedrag van ca. USD 2-3 (of ca. R25-30) per
persoon per dag per gids (meestal 1 gids, 1 kok en 1 chauffeur).
Optionele excursies
Bij deze reis zijn de volgende optionele excursies mogelijk (ter plaatse te boeken en te betalen):
Morning Bush Walk – Kruger National Park
R1050-1150 (exclusief Conservation fees)
Evening game drive – Kruger National Park
R980-1080
Ocean Safari – Inhambane
MTS2000-2500 (minimum deelname van 6 personen)
Snorkelen – Inhambane
MTS2000-2500
Sunset game drive – Mlilwane National Park
R350-450
Visum
Voor Mozambique geldt er een visumplicht en dient vooraf geregeld te worden. Dit visum kunt u door Kras laten
regelen (kosten EUR 129 per persoon) of zelf regelen via bijvoorbeeld de Mozambikaanse ambassade in Brussel
(kosten ca. USD 60 per persoon) (voor meer info, zie de reistips van Mozambique).

Noot: bezit u niet de Nederlandse nationaliteit, dan dient u zélf te controleren welk(e) grensdocument(en) er voor uw
reis noodzakelijk is/zijn • u bent altijd zelf verantwoordelijk voor de juiste grensdocumenten.
MET MINDERJARIGE KINDEREN NAAR ZUIDAFRIKA
Vanwege de nieuwe immigratiewet in Zuid-Afrika moeten ouders die met hun minderjarige kinderen (tot 18 jaar)
willen reizen vanaf 1 juni 2015 in het bezit zijn van het originele geboortecertificaat van hun kind, waarop de
gegevens van de ouders vermeld zijn. Indien er slechts 1 ouder of verzorgende meereist met de minderjarige, dient
er een zogenaamd Parental Consent Affidavit formulier ingevuld te worden. Dit formulier dient door de ZuidAfrikaanse ambassade, een erkende notaris of door uw eigen gemeente ondertekend te worden. Het
toestemmingsformulier kunt u op de website van Kras downloaden op het tabblad ‘Reistips’. De regels gelden voor
zowel reizen in en naar Zuid-Afrika als voor transit in Zuid-Afrika. Deze wetswijziging is geïmplementeerd om de
veiligheid voor kinderen te verhogen. Met dit initiatief hoopt Zuid-Afrika kinderhandel en ontvoeringen sterk te
verminderen. Voor meer informatie zie de ‘’Belangrijke informatie Zuid-Afrika’’ in uw reispapieren of op de website
van Kras.
INTERNATIONAAL GEZELSCHAP
Deze rondreis wordt uitgevoerd met een internationaal reisgezelschap. De groepen bestaan meestal uit max ca. 20
of 24 mensen. De meeste passagiers komen uit Australië, Nieuw Zeeland, Verenigd Koninkrijk, Europa, Noord- en
Zuid Amerika. Hoewel er vaak stellen en vriendengroepen zijn die de reis samen boeken, zijn er ook alleengaande
reizigers. De verhouding man-vrouw is meestal ongeveer gelijk. De gemiddelde leeftijd varieert van ca. 18 tot 55
jaar (waarbij de gemiddelde leeftijd bij de kampeersafari’s over het algemeen wat jonger is dan bij de lodgesafari’s).
KAMPEERSAFARI: SLAPEN IN TENTEN
Bij een kampeersafari verblijft u in safaritenten (max. 2 personen, min. afmeting: 2,2 m x 2,2 m) van stevig canvas,
voorzien van een klamboe en een matrasje van schuim. De meeste campings beschikken over toilet- en
douchefaciliteiten (niet altijd is er warm water beschikbaar). Het kan ook zijn dat u een aantal nachten doorbrengt
op bushcamps zonder faciliteiten. U dient elke avond zelf uw tent op te zetten. Neem een eigen slaapzak, kussentje
en handdoek(en) mee. Er is onvoldoende tijd/gelegenheid om deze ter plaatse aan te schaffen. In grotere plaatsen
zoals Kaapstad, Swakopmund, Windhoek, Maputo of Johannesburg verblijft u in toeristenklasse lodges.
LODGESAFARI: SLAPEN IN LODGES/ CHALETS
Bij een lodgesafari reist u per safaritruck, maar overnacht u niet in tenten, maar in eenvoudige toeristenklasse
lodges/chalets (veelal in bungalowstijl, soms met 2 aparte slaapkamers met gedeelde badkamer). Sanitaire
voorzieningen zijn veelal voor gezamenlijk gebruik. Neem uw eigen handdoeken mee, deze zijn niet altijd voorzien.
MAALTIJDEN
Tijdens uw reis zijn er veel maaltijden inbegrepen. Deze worden op de camping, truck, lodge of onderweg bereid
door de kok die met u mee reist. In de truck zijn stoeltjes aanwezig. Er wordt wel verwacht dat er altijd 2 of 3
mensen uit de groep meehelpen het eten te bereiden door bijvoorbeeld groente te snijden of te wassen en stoelen
klaar te zetten. Na afloop van de maaltijd zal ook meegeholpen worden met afruimen en afwassen.
Ontbijt: Omdat het ontbijt vaak vroeg wordt klaargemaakt, wordt er gezorgd voor een simpel maar vullend ontbijt,
bestaande uit: thee en koffie, brood, cornflakes, yoghurts en fruit. Indien er tijd is voor een later ontbijt zorgen de
gidsen voor een warm ontbijt met o.a. scrambled eggs en bacon.
Lunch: Lunch wordt meestal genuttigd onderweg op een picknick plaats. Omdat er maar ca. 45 minuten de tijd is
voor de lunch, bestaat de lunch uit sandwiches en salades (rijst salade, pasta salade, tonijn salade en groene
salade).
Diner: Voor het diner hebben de gidsen tijd om een heerlijke maaltijd te bereiden. Alle maaltijden die zijn
inbegrepen bij de reis worden bij de truck geserveerd. Dit kan bestaan uit een traditionele braai (BBQ), potjie
(stoofpot), bobotie, spaghetti, vis of kip. Het is een unieke ervaring om te eten onder de sterren en daarna de tijd
te besteden rond het kampvuur.

*De standaarden van de maaltijden in Oost-Afrika liggen lager dan de standaarden in Zuidelijk Afrika. Dit heeft te
maken met de lange afstanden die worden gereden en er daardoor minder tijd is om maaltijden te bereiden.
Daarnaast is er minder variëteit in eten.
EEN GEMIDDELDE DAG
De dagen beginnen over het algemeen vroeg, zo rond 06.00 uur (soms wat vroeger om de Afrikaanse zonsopgang
te bewonderen!). Vertrek rond 07.00 uur, na het ontbijt. Onderweg is er een lunchpauze en in de namiddag staan
ontspanning, verkenning en excursies op het programma. De avonden worden meestal doorgebracht rond het
kampvuur. Van de reizigers wordt verwacht dat ze meehelpen bij het afwassen. Wilt u helpen met koken… dit is
niet verplicht, maar mag altijd! Het reizen per safaritruck gaat niet altijd zo vlot als we gewend zijn. De dag
afstanden die afgelegd moeten worden zijn meestal groot en de gemiddelde snelheid ligt rond de 80 km per uur.
Op onverharde wegen met kuilen en bulten wordt deze snelheid uiteraard flink gereduceerd vanwege de
veiligheid. Houd altijd in gedachten: het hoort allemaal bij de Afrika-ervaring!
WAT MEE TE NEMEN?
Belangrijk! Pak uw bagage in één slappe sporttas of rugzak van max. 20 kg. Het is NIET mogelijk om een harde
koffer of zachte koffer met wieltjes mee te nemen! De bagageruimte van de safaritrucks is beperkt (de
smalste lockers zijn ca. 35 cm breed en hoog en 80 cm diep). Bovendien moet u uw bagage zélf kunnen tillen,
dus neem vooral niet teveel mee!
Handig om mee te nemen: slaapzak (bij kampeersafari) • kussen (bij kampeersafari) • handdoeken (kampeer en
lodgesafari) • kleine dagrugzak • sport-/wandelschoenen • warme kleding voor de avond/nacht • makkelijk wasbare,
sneldrogende en strijkvrije katoenen kleding, zowel met korte als lange mouwen (bescherming tegen muggen) •
zwemkleding • zonnehoed of pet • regenjas/poncho • vochtige doekjes (snoetenpoetsers) • zonnebrandcrème •
kleine reisapotheek (o.a. muggen werend middel met DEET, pijnstillers, pleisters, antidiarree middel, lippenbalsem
e.d.) (in de safaritruck is een EHBO-kit aanwezig voor noodgevallen) •
een beetje wasmiddel (in een zakje of flesje) • een paar wasknijpers • (hoofd)zaklamp • voldoende fotogeheugen en
batterijen • kopieën van uw waardevolle documenten (paspoort e.d.).
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