
NVWS Eclipsreis 2002 - NVWS organiseert luxe eclipsreis naar Zuid-Afrika.

Na het grote succes van de eclipsreis van 2001 naar Zambia en Zimbabwe organiseert de NVWS
voor haar leden een 14-daagse reis naar Zuid-Afrika om de totale zonsverduistering van 4 december
2002 waar te nemen.
De vertrekdatum is 30 november; de terugkeer is voorzien op 13 december. Onze
luchtvaartmaatschappij is ditmaal Air France, die ons een scherpe aanbieding kon doen voor de
vlucht. We vliegen dus Amsterdam ‡ Parijs Charles de Gaulle ‡ Johannesburg.
Deze reis wordt wederom georganiseerd in samenwerking met Milestravel.com uit 's-Hertogenbosch
en West Coast Overland uit Namibië.

De reis zal plaatsvinden in een luxe touringcar, terwijl overnacht zal worden in comfortabele lodges,
behalve de nacht voor de eclips, deze zal in de bus doorgebracht worden.

Maximum aantal deelnemers: 35.

Een inschrijfformulier treft U aan het eind van deze brief aan.
Nadere informatie: Henk Bril, h.j.bril@hccnet.nl.

Het reisprogramma (onder voorbehoud):

30&1-12-2002 : Vertrek op 30-11 vanaf Amsterdam - Schiphol voor onze reis naar Johannesburg in
Zuid Afrika. U wordt opgehaald met de bus van het hotel en vandaag verblijft u op eigen
gelegenheid in Johannesburg. U logeert op basis van B&B in het City Lodge hotel.  In de namiddag
bezoeken we op eigen gelegenheid de stad of rust u even uit in onze comfortable accommodatie.

2 -12: Vroeg in de ochtend vertrekken we met onze luxe 44 persoons touring car, voorzien van
airconditioning, slaapstoelen en video, naar Kruger National Park, waar we na een rit van ca. 5 uur in
Kruger NP aankomen. We rijden Kruger NP vanuit het zuiden via  Komatipoort binnen. Vandaag
verblijven we in de Royal Kruger Lodge en Crocodile Lodge in twin en-suite luxe kamers.  Als we op
tijd aankomen bestaat nog de mogelijkheid ’s middags een game drive in open 4x4 voertuigen te
maken.

U logeert in de lodges op basis van ontbijt, lunch en diner, inclusief drank aan tafel, o.a ook bier en
wijn.

3-12 : Vroeg in de ochtend maakt u een game drive in open 4x4 voetuigen. Vandaag rijden we
vanuit de lodge naar het noorden van Kruger NP, Punta Maria genaamd. Hier zoeken we ons plekje
op om morgen 4-12 de eclips te kunnen waarnemen.  De rit van ca. 7 uur door Kruger is voor een
deel ook meteen een game drive. Als we in Punta Maria aankomen zullen we genieten van een
diner. Vandaag overnachten we in de bus omdat in dit deel van Kruger geen overnachtings
mogelijkheden meer zijn. We maken vannacht dus intensief gebruik van onze slaapstoelen.  Er wordt
nog onderzocht of we net binnen of net buiten Kruger overnachten - dit i.v.m. de te verwachten
drukte in Kruger.

4-12: De eclips dag!! Dit deel van het programma vullen jullie, voor zover mogelijk, zelf in. Na de
eclips ontbijten we in het Punta Maria Camp waarna we onze weg terug vervolgen naar de Royal
Kruger Lodge en Crocodile Lodge en overnachten weer in twin en-suite luxe kamers.  Ook deze
route is deels weer een game drive door Kruger NP.
U logeert in de lodge op basis van ontbijt, lunch en diner, inclusief drank aan tafel zoals o.a bier en
wijn.

5-12: Vandaag kunt u in de morgen even uitrusten van de vermoeienissen van de afgelopen dagen.
Na de lunch, in de namiddag, maakt u weer een game drive in open 4x4 voertuigen. Kruger NP is
een van de aller bekendste NP en met zekerheid het oudste National Park van Afrika. Kruger is een
wildrijk park, dat de afmeting heeft van 2/3 Zwitserland. In Kruger komen vrijwel alle in het wild
levende diersoorten van Afrika voor. U logeert in de lodges op basis van ontbijt, lunch en diner,
inclusief drank aan tafel zoals o.a bier en wijn.

6-12 : Vandaag rijden we via Komatipoort in het Zuiden van Kruger NP naar de kust t.w Sodwana
Bay dat aan de Indische Oceaan ligt. Sodwana Bay is een zgn. Marine Reserve; ook een National
Park.



Een paradijs voor snorkelaars, duikers !! Bovendien kun je er ook paardrijden. Of alleen  lekker
luieren maar ook gewoon zwemmen en genieten van de zon of een duik in de zee. Temperaturen
van 30 graden.  De activiteiten zijn optional.
U overnacht de komende dagen in het comfortabele Sodwana Bay Lodge in twin en-suite kamers op
bais van ontbijt en diner. De lodge ligt op 5 km van het National Park.

7, 8 en 9-12: Deze dagen verblijven we in het Sodwana Bay Lodge in twin en-suite kamers op basis
van ontbijt en diner. De lunch (is exclusief) kunt u gebruiken in het a la Carte restaurant van het
kamp.
De bovengenoemde activiteiten in het National Park van Sodwana zijn optional.
Onderstaand de prijzen in Rand (1 SAR is ca. 0,11 Euro) :
paardrijden 2 uur :   80 Rand / paardrijden 4 uur : 200 Rand / snorkelen  is 150 rand per boot trip.
Scuba diving: duik (2 mijl uit de kust) 115 Rand /  duik (5 mijl uit de kust) 125 Rand.

10-12: Vandaag rijden we vanuit Sodwana terug naar Johannesburg. Onderweg stoppen we voor
een lunch (niet inbegrepen). U verblijft de komende 2 nachten in het City Lodge hotel in
Johannesburg op basis van B&B (Bed & Breakfast).

11/12-12 : Vandaag en morgen verblijven we in Johannesburg. U kunt onder begeleiding  van een
lokale gids o.a een bezoek brengen aan Soweto of het mooie plaatsje Pretoria bezoeken. Of u geeft
de voorkeur aan een stadsbezoek waarbij u tevens nog wat kunt winkelen alvorens ‘s avonds de
terugreis te ondernemen. U wordt naar de  Internationale luchthaven van Johannesburg gebracht
voor onze retourvlucht naar Amsterdam.

13-12 : Aankomst in Schiphol om 9.05 te Schiphol.
 
De prijs van deze reis is ca. € 2270,- op basis van een tweepersoonskamer (toeslag
éénpersoonskamer ca. € 222,-), exclusief annuleringsverzekering, maar inclusief SGR.  Dit is inclusief
de busreis met gids, overnachtingen in hotels, luxe lodges in Kruger en comfortabele lodges in
Sodwana. Maaltijden zoals aangegeven in het dagprogramma en ook de toegangsgelden voor
Kruger NP en Sodwana Bay park zijn inclusief . Game drives in Kruger NP in open 4x4 voertuigen. Bij
inschrijving dient een voorschot van € 300 gedaan te worden.

Bijkomende kosten voor deze reis zijn minimaal omdat de meeste reizigers de noodzakelijke
inentingen al hebben (alleen DTP nodig) en het visum voor SAR gratis verstrekt wordt bij aankomt in
Zuid Afrika.

Wel dient u voor de gehele duur van de reis bescherming tegen malaria in te nemen .  



ECLIPS/SAFARI-REIS NVWS 2002:

Ondergetekende neemt deel aan de reis van de NVWS naar Zuid-Afrika.

Achternaam: …………………………….
Voorletters: …………………………….
Leeftijd: …………………………….
Geslacht: m / v
Straat: …………………………….
Nummer: ………..
Postcode: ……………
Woonplaats: …………………………….
Telefoonnummer: …………………………….
E-mail: …………………………….
Paspoortnummer: …………………………….
Lid van NVWS afdeling/werkgroep: …………………………….

Reist U samen ? ja/nee
Zo ja, met wie ? …………………………….

Wenst U een annuleringsverzekering ? ja/nee

Wenst U een eenpersoonskamer ? ja/nee

Volgt U een speciaal dieet ? ja/nee, zo ja, op apart vel nader toelichten.

Heeft U een medische beperking, zoals een allergie voor bepaalde inentingen,
die mogelijk voor complicaties tijdens de reis en het verblijf kan zorgen ?

ja/nee, zo ja, op apart vel nader toelichten.

Naam, adres, telefoonnummer …………………………….
(event. fax/email) van achterblijver(s) …………………………….
in Nederland of België …………………………….
(in geval van calamiteiten) …………………………….

Naar waarheid ingevuld op

Datum: Handtekening:

Dit formulier per post retourneren aan:
Henk Bril,
Burg. F.A. Cortenplein 28,
6118 GA Nieuwstadt.

AANVRAGEN WORDEN OP VOLGORDE VAN BINNENKOMST BEHANDELD – MAXIMAAL 35
DEELNEMERS, ER WORDT EEN RESERVELIJST GEMAAKT.
BIJ AANMELDING DIENT EEN VOORSCHOT VAN € 300 OVERGEMAAKT TE WORDEN OP
REKENING 56.81.43.744 T.N.V. H.J.BRIL INZ. ECLIPSREIS, NIEUWSTADT.
N.B. ÉÉN DEELNEMER PER FORMULIER !!

Dit niet invullen:
Binnengekomen d.d. ………………….. Deelnemernummer …….

   Reist samen met deelnemernummer(s) …………….


