
Individuele Eclips-arrangementen naar Afrika

Naast de Eclips-groepsreis naar Namibië biedt Afrika specialist MilesTravel.com u
ook diverse individuele arrangementen aan. Per arrangement gelden verschillende
voorwaarden. Voor de uitgebreide beschrijving kunt u de website bezoeken of direct
contact opnemen met de resiorganisatie.

Eclips Safari Kruger National Park
MilesTravel.com heeft een garantie op verschillende vluchten met KLM en SAA
rondom de periode van de Eclips naar Zuid-Afrika. U kunt van deze speciale tickets
gebruik maken in combinatie met een landarrangement dat u in overleg met de
specialisten van MilesTravel.com kunt samenstellen. Om verzekert te zijn van
accommodatie in het gebied in de 100% zone, heeft MilesTravel.com enkele unieke
kamers vastgelegd in indrukwekkende safarikampen. Naast een perfecte Eclips locatie
gaat u tevens op safari in de prive-reservaten bij Kruger national park. In open-jeeps
onder begeleiding van professionele gidsen gaat u het wild spotten. Een
onvergetelijke ervaring! De overige dagen kunt u dan wederom naar eigen wens
invullen.
Prijs van af: € 1450,- inclusief vlucht met KLM of SAA minimaal 3 nachten in
safarilodge inclusief activiteiten en maaltijden en toplocatie eclips.
Code: EC-ZA-202/203/204

Eclips per camper (internationaal gezelschap)
In combinatie met de eerder genoemde tickets is het ook mogelijk om  per camper een
tour van 8 of 14 dagen te maken in een groep. U rijdt in konvooi langs de
hoogtepunten van Zuid-Afrika. Voorop rijdt uw gids in zijn eigen camper, zodat u
zelfstandig rijdt maar ten alle tijde terug kunt vallen op de kennis van uw
gids/begeleider. Tevens bent u verzekert van een toplocatie om de eclips te beleven in
het Kruger National Park.
Code: EC-ZA-205A/B
Prijs op aanvraag:

Eclips per camper (individueel)
Naast de groepsreizen per camper is het mogelijk om in combinatie met een ticket een
camper te huren om individueel te reizen. Vraag onze specialisten naar de diverse
mogelijkheden.
Code: EC-ZA-205C

Voor meer informatie over de Afrika-arrangementen: www.milestravel.com

Reisvoorwaarden:
De specifieke reisvoorwaarden kunt u per reis na lezen op de website.
Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid, onvoorziene
prijsstijgingen.


