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NAMIBIë LAND VAN KONTRASTE

KOSMOS TOERE IS DEEGLIK BEWUS VAN DIE REALITEIT EN RISIKO VAN COVID-19. AL ONS TOERE IS
ONDERHEWIG AAN REGULASIES EN PROTOKOL SOOS VEREIS DEUR WETGEWING. DRA VAN MASKERS,
GEREELDE ONTSMETTING EN SLEGS 70% VAN VOERTUIGKAPASITEIT IS VAN TOEPASSING.
HIERDIE REGULASIES KAN VERANDER NA GELANG VAN WETGEWING.
TWEE PCR-COVID TOETSE WORD VEREIS VIR HIERDIE TOER (NIE OUER AS 72UUR).
 EERSTE TOETS MOET TWEE DAE VOOR VERTREK GEDOEN WORD.
 TWEEDE TOETS WORD GEDOEN VOOR TERUGKEER NA SUID AFRIKA. TYD SAL HIERVOOR
INGERUIM WORD TYDENS DIE TOER
L.W. ALLE KOSTES WAT VERBAND HOU MET COVID EN COVID REGULASIES, IS VIR KLIëNT SE REKENING.
DIT IS NIE BY DIE TOERPRYS INGESLUIT NIE.
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VANJAAR IS ‘N UITSONDERLIKE TOER!
MET BUITENGEWONE COVID-AFSLAGPRYSE, BIED DIT ONS DIE
GELEENTHEID OM BY EKSKLUSIEWE LODGES TUIS TE GAAN,
LUUKSHEID TE GENIET EN ‘N ONVERGEETLIKE ERVARING DEEL
VAN JOU LEWE TE MAAK!
Toerdatum:

3 – 14 September 2022 (12 dae)

Toerprys:

R 22 900.00 per persoon wat deel.
 Deposito: R 7 600.00 (Met bespreking. LW U plek is slegs verseker
met betaling van deposito en ontvangs van bewys.)
 Balans: R 15 300.00 (Betaalbaar 30 dae voor vertrek.)
Vergewis u asseblief van die inligting en betalingsmetodes by “Algemene
Inligting” op bladsy 8.

Enkelbybetaling:

R 3 900.00 (As enkelakkommodasie vereis word. Onderhewig aan
beskikbaarheid).

Toerprys sluit in:

Vervoer, akkommodasie, twee etes per dag, toegangsgelde en aktiwiteite
soos vermeld.

Paspoorte word benodig. Moet geldig wees vir 6 maande na terugkeer.
(LW. Dit is u eie verantwoordelikheid om geldigheid van paspoort te bevestig, skakel ons indien u
onseker is. Indien dit nie ‘n SA paspoort is nie, kan daar moontlik visumfooie ter sprake wees).

Dag 1
 VERTREKTYD EN PLEK: Ons vertrek om 06h00 vanaf die Universitas Hospitaal,
President Paul Krugerlaan, Bloemfontein. Maak seker dat u aan die ooste kant van die
parkeerterrein is, u sal ons bus daar vind. Wees reeds 05h45 daar sodat ons stiptelik kan
vertrek.
‘n Opwindende eerste dag van kennis maak en lekker gesels om die langpad sommer heelwat korter
te maak. Ons ry via Kimberley, Griekwastad en Upington en sal by verskeie geriewe stop. Vanaf
Uptington draai ons weg na die “Land van kontraste” en steek die grens oor by Nakop. Die
uitgestrekte pad neem ons oor Karasburg tot by die plaas Vastrap, naby Grunau, waar ons
oornag.

Dag 2
Na ontbyt neem ons die pad na Ai-Ais. Die suide van Namibië is natuurlik bekend vir die
Visriviercanyon, die tweede grootste canyon in die wêreld en een van Afrika se mees
skouspelagtige natuurwonders. Die canyon is ‘n enorme ravyn van 161 km lank en 27 km wyd wat
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met verloop van miljoene jare deur water uit die aardkors gekerf is. Oppad na die Canyon besoek
ons die Roadhouse Padstal met sy stylvolle dekorasie van motors en artikels uit die sestigerjare.
Ons besoek die uitkykpunt naby Hobas met asemrowende uitsigte en ry van daar af al langs die
canyon tot by Ai-Ais, wat soos ‘n oase in die verlate dorre streek, aan die onderpunt van die canyon
lê. Hier oornag ons in die luukse kamers van Ai-Ais en kan heerlik in die warmwaterbronne ontspan.
Ons geniet ‘n heerlike aandete in hul restaurant.

Dag 3
Vanaf Ai-Ais vertrek ons om verder die suide van Namibië te besigtig. Ons ry deur die Ai-Ais - /
Richtersveld Oorgrenspark, verby Rosh Pinah en Aus. By Garub besoek ons die Wilde Perde
van die Namib en bereik eindelik Lüderitz waar ons vanaand oornag. Hierdie hawedorp is geleë
aan een van die mees onherbergsame kusareas in Afrika. Die dorp is bekend vir sy Duitse koloniale
argitektuur besienwaardighede soos die Goerkehaus, Felsenkirche, Dias se kruis en Shark
Eiland word besoek (onderhewig aan beskikbare tyd).

Dag 4
Vanoggend bring ons besoek aan die baie bekende spookdorp, Kolmanskoppe. Hierdie eens
swierige “diamant dorpie” net buite Lüderitz, lê vandag verlate en verswelg deur die sand van die
Namibwoestyn. Vir ‘n oomblik neem die tyd ons terug in die verlede en hoor jy die vrolike gelag van
mense, die klanke van musiek en die rol van die houtbal oor die kegelbaan, in jou verbeelding. Met
baie stof tot nadenke, vat ons die pad noordwaarts, oor Aus, Helmeringhausen tot by At
Kronenhof Lodge, waar ons vanaand oornag.
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Dag 5
Vandag wag groot besienswaardighede op ons! Die Namibwoestyn gaan in sy volle glorie beleef
word soos ons die pad aandurf na Sossusvlei. Dit is ‘n sout- en kleipan wat deur rooi duine omring
word en vorm deel van die Namib Naukluft Park. ‘n 4x4 ekskursie na Sossusvlei word onderneem.
Vir die dapper stappers onder ons, kan die aangrensende Dooie Vlei ook besoek word. Sesriem
Canyon is die laaste hoogtepunt van die dag. Ons oornag by die eksklusiewe Sossus Dune Lodge.
Voorwaar iets besonders om na uit te sien.

Dag 6 en 7
Vandag ry ons in ‘n noordwestelike rigting, waar ons Walvisbaai, die Soutwerke en die uitdagende
Duin 7, gaan besoek. Vir die volgende twee aande oornag ons in Namibië se gewilde seevakansiedorpie, Swakopmund.
Die Duitse argitektuur van Swakopmund gee ‘n besondere atmosfeer aan die dorpie en die
omgewing bied ook baie om te doen. Na ‘n stadstoer deur Swakopmund sal daar vrye tyd wees om
die omgewing ook op u eie pas te verken. U kan die winkels besoek of swartwoudkoek en appeltert
in die gesellige Duitse restaurantjies gaan geniet. Die bekende Kristalgallery (opsioneel en vir eie
rekening) is ook ‘n moet om te besoek. Die sonsondergang oor die Atlantiese oseaan is iets
besonders om te aanskou.

Daar is geleentheid vir veskeie opsionele aktiwiteite soos woestyn-ekskursies, walvis- en
dolfynvaarte in die baai van Walvisbaai en selfs besigtigingsvlugte om die Namib vanuit ‘n
vliegtuig te beskou. Dit alles kan vir u gereël word (vir eie koste).
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Dag 8
Vandag besoek ons ‘n oase

met die naam Goanikontes. Ons ry deur die aangrypende

Maanlandskap en besoek die Welwitchia-oerplante, wat kenmerkend van die omgewing is. Die
pad neem ons verder in die rigting van die wêreldbekende Etosha Nasionale Park. Ons ry oor
Karibib, en Omaruru waar ons die Tikoloshe Wortelkuns (onderhewig aan beskikbare tyd)
besoek. Vandaar ry ons tot by Etosha waar ons oornag by Okaukeujo. ‘n Wonderelike geleentheid
om jou heelnag langs die watergat te verlustig aan Etosha se diere wat hulle verskyning kom maak.

Dag 9
Vandag het ons die heeldag vir wildbesigtiging in Etosha. Die park verleen sy naam aan die wyd
uitgestrekte Etoshapanne – 130 km lank en 50 km breed, so ver as wat die oog kan sien. Met die
kenmerkende ligspieëlings op die horison is ‘n mens oortuig dat jy water in die verte sien te midde
van ‘n dorre landskap.
Unieke natuurtonele soos ‘n alleenlopende gemsbok in die verte met ligspieëlings in die agtergrond
is wat ‘n mens hier kan verwag. Dan is daar ook die besondere watergat-tonele waar ‘n groot
verskeidenheid van wild in harmonie in hul menigte saamtrek om die dors te kom les – olifante,
zebras, kudus, widebeeste en rooibokke, om maar net ‘n paar te noem. Die harmonie rondom die
watergat word soms tydelik onderbreek as die leeus hul opwagting maak – werklik iets om te beleef.
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Die pad neem ons verby Halale Kamp waar ons sal aandoen vir geriewe en middagete Ons ry tot
by Onkoshi waar ons vanaand tuisgaan. Hierdie eksklusiewe lodge is geleë op die rand van die
reusagtige Etosha Soutpan. ‘n Panoramiese uitsig soos min! In die winter begroet ‘n oneindige
soutpan jou en in die somer is dit weer pienk flaminke en water so ver as wat die oog kan sien.
Asemrowende sonsondergange, ‘n skouspelagtige sterrehemel en ontsagwekkende sonsopkomste
sal jou klein laat staan teenoor ‘n volmaakte skepping.

Dag 10
Na ontbyt ry ons tot by Namutoni Ruskamp. Die Namutoni Fort is in 1896 gebou en het oorspronklik
gefunksioneer as ‘n Duitse Polisiepos. Dit is dan ook hier waar ons Etosha Nasionale Park vaarwel
roep. Ons roete neem ons vandag via Tsumeb na die Waterberg Plato Nasionale Park, waar ons
oornag. Oppad besoek ons die Otjikotomeer net buite Tsumeb, asook die grootste bekende
meteoriet ter wêreld, die Hoba-meteoriet naby Grootfontein.

Teen laat middag behoort ons by Waterberg Plato Nasionale Park te arriveer. Pragtige uitsigte en
wandelpaaie kan geniet word. Die moontlikheid van 4x4 ritte deur die park kan as opsionele aktiwiteit
gereël word (eie rekening, onderhewig aan beskikbare tyd).
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Dag 11
Vanaf Waterberg Plato Nasionale Park ry ons tot by Windhoek. By Okahandja, wat bekend is as
die biltong-hoofstad van Namibië, kan u die heerlikste aankope doen by Closwa-biltongfabriek se
winkel (indien tyd dit toelaat). Ons besoek ook die Mbangura houtsneemark.
In Windhoek spandeer ons ‘n bietjie tyd in die hoofstad. Ons gaan op ‘n historiese besigtigingstoer
en besoek die vernaamste historiese geboue wat dateer uit die vroeë 1900’s toe die Duitsers hulle
hier kom vestig het, asook die Onafhanklikheidsmonument wat opgerig is nadat SWAPO bewind
oorgeneem het. Net buite Windhoek maak ons ook ‘n draai by die indrukwekkende Helde Akker.
Ons gaan vanaand tuis in die Safari Hotel.

Dag 12
Vanoggend roep ons Namibië vaarwel. Ons vlieg vanaf Hosea Kutako Internasionale Lughawe na
Johannesburg. By die Oliver Tambo lughawe sal Kosmos Toere se bus vir u wag. U behoort
vroegaand terug te wees in Bloemfontein.
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ALGEMENE INLIGTING
1. Toerprys is onderhewig aan moontlike brandstofstygings.
2. Kosmos Toere behou die reg voor om program te wysig soos wat omstandighede dit noodsaak.
Indien u dus afsprake wil reël met familie of vriende tydens die toer, moet u dit net in gedagte hou.
3. Aktiwiteite aangetoon as opsioneel, se koste is nie in die toerprys ingesluit nie. Skakel ons vir pryse.
4. Akkommodasie is in hotelle, lodges en chalets. Handoeke word nie oral voorsien nie. Dit is dus
altyd raadsaam om u eie saam te neem. U kan ook snoepgoed, koffie en tee saamneem vir u kamer.
5. Op oggend van vertrek uit Bloemfontein word ontbyt nie voorsien nie. Dit is dus raadsaam om iets
te ete op die bus saam te bring. Op die laaste dag van die toer word aandete ook nie voorsien nie.
6. Hoewel ons sal poog om almal se behoeftes te akkommodeer, kan spesifieke sitplekke op die bus
ongelukkig nie gereserveer word nie. Indien u uitermatig groot van liggaamsbou is, moet u ons
asseblief daarvan verwittig. Vir praktiese redes kan dit soms nodig wees om daagliks sitplekke op
die bus te roteer.
7. Bagasie: Ons beveel aan dat u nie u mooiste en beste tasse sal gebruik nie. Hoewel alle sorg gedra
sal word om u bagasie met versigtigheid te hanteer, is dit soms onvermydelik dat tasse in die bus
se bagasieruim of sleepwa geringe skade kan opdoen, veral op grondpaaie. Hou verder ook in
gedagte dat ons vanaf Johannesburg na Windhoek vlieg en dat bagasie beperk word in die vliegtuig
tot handbagasie en een tas van 23 kg. Ekstra koste wat gehef word vir oorgewig tasse is vir eie
kostes.
8. Met betrekking tot die vlug vanaf Johannesburg na Windhoek, is algemene terme en voorwaardes
van lugrederye van toepassing. Beskikbaar op aanvraag.
9. Betaalinstruksie:
Metodes van betaling:
o Elektroniese oorplasing.
o LW GEEN KONTANTINBETALINGS in ons bankrekening. Bankkoste sal vir die kliënte se
rekening wees. Skakel ons vir ‘n alternatief.
o Ons beskik ongelukkig nie oor Kredietkaartfassiliteite nie.

Bankbesonderhede
Andries du Toit
ABSA-Spaarrekening
Rek.no: 047 8140 541
Takkode: 63 20 05
L.W. U Van en Toer moet as verwysing gebruik word: Bv. Botha, Namibië.
Indien die verwysing nie korrek is nie, kan ons nie bepaal wie se betaling dit is nie en kan u
moontlik u plek verbeur.
Verwittig ons van u betaling deur sms te stuur na 082 924 8825.
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Kansellasiebeleid
Ontvangs van ‘n kliënt se deposito word beskou as ‘n bindende ooreenkoms tussen Kosmos Toere
en die kliënt. Kosmos Toere bevestig hiermee die kliënt se bespreking en die kliënt bevestig dat
hy/sy wel die toer gaan onderneem. Dit stel Kosmos Toere instaat om die nodige uitgawes rakende
die toer namens die kliënt aan te gaan en in geval van kansellasie, impliseer dit noodwendig
verliese.

Indien die kliënt sou besluit om te kanselleer, sal ons ongelukkig die volgende kansellasiefooie moet
hef om vir verliese te kompenseer:


45 dae of meer voor vertrek: R 100.00 per persoon administratiewe fooi sal van
deposito verhaal word, asook 10% van vlugkaartjie;



30 tot 44 dae voor vertrek: Volledige deposito word verbeur, asook 50% van
vlugkaartjie;



15 tot 29 dae voor vertrek: 50% van toerprys word verbeur, asook 100% van
vlugkaartjie;



0 tot 14 dae voor vertrek: 100% van toerprys word verbeur, asook 100% van
vlugkaartjie.

Uitsondering op bogenoemde sal gemaak word in geval van siekte of dood, maar die kliënt moet
besef dat uitgawes aangegaan word wat aan derde partye oorbetaal word, en in sommige gevalle
nie terugbetaalbaar is nie. In geval van siekte of dood sal Kosmos Toere poog om so veel moontlik
van hierdie betalings van derde partye te verhaal. Alle gelde wat dan nog nie aan derde partye
oorbetaal is nie, asook alle gelde wat van derde partye verhaal kan word, sal dan aan die kliënt
terugbetaal word. Die kliënt verbeur dan slegs dit wat nie van derde partye verhaal kan word nie.
Indien die kliënt kanselleer en self ‘n plaasvervanger sou kry, sal geen kansellasiefooie gehef word
nie. Kosmos Toere onderneem ook om te poog om gekanselleerde plekke gevul te kry. Daar kan
egter bemarkingskoste aan verbonde wees. Indien ons vir u ‘n plaasvervanger sou kry, sal
bemarkingskoste (waar van toepassing) van die kliënt se deposito verhaal word en die balans
terugbetaal word.

Neem asb kennis dat alle terugbetalings gedoen sal word eers na afloop van die toer.
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