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Afrika Special

Tekst: Sharon Evers

Afrikaanse kusten
Bij Afrika denk je waarschijnlijk meteen prachtige natuurparken, eindeloze

vergezichten, de Grote Vijf en lekker eten en drinken. Maar Afrika heeft óók
prachtige kustgebieden. Een aantal experts praten je graag bij.
“Zanzibar blijft een topbestemming”
Hugo Schipper (Jambo
Safari Club): “Onder onze
klanten zijn de kustplaatsen
Diani beach en Galu beach
in Kenia, de kust van Tanzania
ten zuiden van Dar es Salaam en de eilanden
Zanzibar, Pemba en het meer zuidelijk gelegen Mafia populair. Ook de Zuid-Afrikaanse
kust met zijn prachtige Tuinroute en Kaapstad
worden heel veel geboekt. Zanzibar doet het
altijd goed, want naast prachtige stranden,
een heerlijk klimaat en een gastvrije bevolking
zijn hier ook nog veel overblijfselen te zien
van harempaleizen en moskeeën en natuurlijk
de hoofdstad Stone Town. Daarnaast worden
de kustregio’s van Kenia en Tanzania vrijwel
altijd ook gebruikt als uitvalsbasis voor een
safari in het binnenland. Ook als locatie voor
huwelijksreizen zijn ze zeer populair. Wij
bieden voor 2020 geen echte nieuwe kustbestemmingen aan, om de simpele reden
dat we werkelijk alles al in ons programma
hebben. Onze inkopers hebben wel een
aantal prachtige nieuwe hotels ingekocht
op Zanzibar en Pemba, want wat betreft
Afrikaanse kust blijft Zanzibar de topper, met
oogverblindende stranden, een zeer interessante historie, schitterende duiklocaties en
een betoverende onderwaterwereld.”

Jambo Safari Club

Vrijwel iedere safari in Tanzania wordt
afgesloten met een ontspannen verblijf in
Zanzibar, Pemba en de kust nabij Dar es
Salaam. Beeldschone, parelwitte stranden
en een prachtige onderwaterwereld. Een
safari zelf is best intensief: vroeg op om veel
wild te spotten, lange dagen in de bush en
veel onderweg. Op de punt van Pemba
kan men zelfs wrakduiken, één van de beste
duiklocaties van heel Afrika!

De Rondreisshop

Het Sambasso-label ‘De Rondreisshop’
is met 293 groepsreizen en individuele rondreizen naar de meest uiteenlopende bestemmingen dé rondreisspecialist. Tijdens de verre reizen van ‘De
Rondreisshop’ beleeft je klant niet alleen
de hoogtepunten van het land, maar maakt

deze ook kennis met de verborgen parels,
de inwoners en het dagelijks leven van de
lokale bevolking. Tevens zijn alle reizen
flexibel aanpasbaar. Dankzij de jarenlange
ervaring zijn alle rondreizen met zorg door
de reisspecialisten van ‘De Rondreisshop’
samengesteld en is je klant verzekerd van
een onvergetelijke vakantie.
“Meer vraag naar
Mozambique”
Natalie Hart (Product
Manager Afrika bij
Tenzing Travel): “De populaire kusten in Afrika zijn de stranden van
Salt Rock, Ballito en Umhlanga. Daarnaast
de ongerepte stranden van Isimangaliso
Wetlands Park met in het seizoen het nestgebied van schildpadden. In het noorden is
Kosi Bay Nature Reserve een bekende plek
om te duiken. Bij de windsurfers en kitesurfers staat de kust boven Kaapstad bekend,
vanwege de gunstige ligging ten opzichte
van de wind. De Wild Coast in het zuidelijke
gedeelte van Zuid-Afrika is in opkomst vanwege de roots van Nelson Mandela in dit
uitgestrekte gebied en de cultuur. Daarnaast

is er steeds meer vraag naar een verblijf aan
het strand in Mozambique.” Op de vraag wat
bieden deze bestemmingen naast zon, zee
en strand, antwoordt Natalie: “De kust ten
noorden van Durban doet het altijd goed.
Met name omdat er in het gebied veel meer
te doen is dan alleen strand. Denk aan de Big
Five in Hluhluwe Umfolozi National Park en
de Battlefields Route bij onder meer Dundee
waar de geschiedenis helemaal tot leven komt
door de vele musea, zichtbare slagvelden en
oude forten.”

Tenzing Travel

Tenzing Travel heeft een nieuwe reis door
Zuid-Afrika. In deze 21-daagse autoreis
‘From Cape Town to Botswana’ ontdekken
klanten het beste van maar liefst drie landen
in Afrika. Vanuit Kaapstad rijden ze noordwaarts richting Namibië en sluiten ze de reis
af in Botswana, waar ze onder anderen het
Chobe National Park bezoeken. Willen de
klanten ook de Sossusvlei zien? Deze kan
bijgeboekt worden.
“Flamingo’s, pelikanen
en zwarte reigers”
Barbara van Eck (productmanager Zuid-Afrika bij de
Jong Intra Vakanties): “De
kuststrook van Port Elizabeth naar
Kaapstad, stranden van KwaZulu Natal, stranden rondom Kaapstad en Mauritius zijn bij
ons populair. Maar we zien ook een toenemende populariteit van andere kosten, zoals
Wild Coast en Western Cape (gedeelte bij
Langebaan bijvoorbeeld). Dit is een perfect
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watersportgebied en een leuk plaatsje met
veel goede visrestaurants met een lagune
met onder meer flamingo’s, pelikanen en
zwarte reigers. Je vindt er ook West Coast
National Park op slechts een uur rijden vanaf
Kaapstad. Maar breng ook zeker een bezoek
aan Kwa ttu bij Yzerfontein waar je alles leert
over het leven van de Bosjesmannen.” Barbara
noemt Mauritius voor een heerlijke tropische
strandafsluiting na een rondreis door ZuidAfrika. “Het heeft ook een erg mooi groen
binnenland. Maar ook Eastern Cape van Port
Elizabeth naar Kaapstad zijn aanraders. Hier
vind je niet alleen prachtige stranden, maar
ook een heel mooi achterland met gezellige
stadjes, veel nationale parken en een rijke
geschiedenis. Er zijn walvissen en zeeleeuwen, je kunt er kajakken tussen de pinguïns,
een canopy tour doen door het Tistsikamma
National Park of wijnproeven bij een van de
vele wijnboerderijen. Ook doen: De kuststreek
rondom Durban voor een korte ‘beachbreak’
tijdens een mooie rondreis door Zuid-Afrika.
Rond Umhlanga vind je de mooiste stranden
en ’s avonds zijn er veel gezellige restaurantjes
en barretjes om de dag mee af te sluiten.”

Afrika voor de retailer

Het Sambasso-label ‘Het Beste van Afrika’
biedt prachtige bestemmingen aan, zoals
Namibië, Kenia, Tanzania en Zuid-Afrika.
Ontdek deze bestemmingen met voorgestelde rondreizen of laat een reis geheel
naar eigen wens samenstellen. Rondreizen
in kleine groepen, of met een huurauto,
het kan allemaal. Bij ‘Het Beste van Afrika’
is men al ruim 30 gespecialiseerd in reizen

Zanzibar

naar Afrika en de eilanden van de Indische
Oceaan. De touroperator heeft een uitgebreid assortiment en biedt reizen aan tegen
scherpe en eerlijke prijzen. De nieuwe
brochures ontvangen van ‘Het Beste van
Oost-Afrika’? Deze zijn aan te vragen via het
Sambasso Dashboard. Klik op Sambasso
Dashboard > Help > Gidsen
Bestellen.
“Eilandhoppen op de
Seychellen”
Bij Travel Trend worden
alleen de Seychellen en
Mauritius als strandvakantie geboekt. De
overige stranden gaan altijd in combinatie
met een rondreis. Dit jaar is Tanzania weer
wat populairder, dus daar profiteert Zanzibar
van. Monique van Oosten (Product Manager
bij Travel Trend): “Zanzibar wordt namelijk
veel geboekt in combinatie met een rondreis
door Tanzania, hetzelfde geldt voor Mombasa
met een safari reis door Kenia. Mauritius is
een mooie verlengingsmogelijkheid met
Zuid-Afrika. We zien dat Mozambique het
heel goed doet in combinatie met het oostelijk deel van Zuid-Afrika. Dat is een leuke
bestemming voor avontuurlijke reizigers. De
stranden zijn ongerept en je kunt er snorkelen met manta roggen.” Volgens Monique is
de Seychellen een opkomende bestemming
vanwege de geweldige mogelijkheden voor
eilandhoppen. “We zien dat hier een stijgende
vraag naar is, vooral van reizigers die buiten
de gebaande paden willen reizen. Maar ook
Mozambique in combinatie met Zuid-Afrika
wordt steeds populairder.” Monique heeft de
volgende tip voor jou: “Denk eens aan onze
veertiendaagse Seychellen Island Hopping:
Mahé, Praslin en La Digue.”

Travel Impressions

Annemieke Seegers (Business Development
Manager): “Travel Impressions is specialist voor maatwerkreizen naar Zuidelijk en
Oost-Afrika. Dat een Afrika-rondreis een
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indrukwekkende, maar vaak ook intensieve
ervaring is realiseren wij ons maar al te
goed. Daarom adviseren wij om de rondreis
af te sluiten aan een van de vele tropische
stranden. Na een rondreis Zuid-Afrika kan
dit natuurlijk in Kaapstad of aan de kust
bij Durban, maar heb je ook al eens aan
Mozambique of Mauritius gedacht? Hier
combineer je adembenemende stranden
met een spectaculaire onderwaterwereld en
uitstekende hotels: de perfecte ingrediënten om een Afrika-avontuur goed af te sluiten en alle opgedane indrukken op je in te
laten werken. Onze collectie strandresorts is
omvangrijk en voorziet in elke reiswens; ons
gespecialiseerde Afrika Conciërge Team
adviseert je graag over de vele mogelijkheden.”
“Bush & beach”
“Alle kusten in Zuid- en OostAfrika en de eilanden in de
Indische oceaan zijn bij onze
klanten populair. Zanzibar is
ideaal te combineren met een safari naar
Tanzania en biedt veel diversiteit in soorten
hotels, van groot tot klein en van eenvoudig
tot topluxe. Ondanks de toenemende drukte
blijven we zoeken naar de verborgen parels.
Denk ook aan de eilanden bij Zanzibar zoals
Mafia Island en Pemba Island. Diani Beach
blijft populair als afsluiting van een safari
door Kenia. Mauritius is een bestemming
op zich maar wordt ook gecombineerd met
Zuid-Afrika en Réunion. De Seychellen zijn
eveneens een bestemming op zich, maar ook
de combinatie met Zuid-Afrika wordt gemaakt
en in mindere mate met Tanzania/Kenia.” Wat
betreft nieuwe bestemmingen, zegt Jozef:
“Sao Tomé, Mafia island en Pemba island,
maar ook het bij Madagaskar behorende Nosy
Ankao is nieuw binnen ons aanbod. Sao Tomé
is nog onontdekt en een echte Untamedbestemming. Paradijselijke palmenstranden,
een blauwgroene zee met kristalhelder water
en een rijk onderwaterleven, maagdelijke
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oerwouden vol inheemse planten en dieren,
een ruim tweeduizend meter hoge vulkaan
die beklommen kan worden en plantages
waar cacao, koffie, vanille, bananen en andere
vruchten groeien.”

Untamed Travelling

Zeg je Afrika dan denk je safari. Maar zeg je
Afrikaanse kustlijn, dan komen de stranden
van Kaapstad, Diani Beach en Lamu al gauw
omhoog. En wat te denken van de parels
vóór de kust? Untamed Travelling zet hun
top vijf voor je op een rij.

Sao Tomé & Principe

Deze vulkaaneilanden hebben bezoekers
heel wat te bieden: paradijselijke palmenstranden, een blauwgroene zee met kristalhelder water en een rijk onderwaterleven,
maagdelijke oerwouden vol inheemse planten en dieren, een ruim tweeduizend meter
hoge vulkaan die beklommen kan worden
en plantages waar cacao, koffie, vanille,
bananen en andere vruchten groeien.
Desondanks zien de vriendelijke bewoners
zelden toeristen. Dat verklaart de bijnaam
'Vergeten Eilanden'.

St-Helena a.k.a. de Galápagos van de
Zuid-Atlantische Oceaan

Een groene stip in de Atlantische Oceaan
en een van de meest afgelegen eilanden
ter wereld; tot voor kort was St-Helena
uitsluitend bereikbaar per vijfdaagse bootexpeditie, nu is het slechts een vlucht
verwijderd van Kaapstad en Johannesburg.
Na 14 miljoen jaar isolatie is het tropische
vulkaanlandschap het thuis van 500 endemische soorten met een kustlijn wemelend
van zeeleven. Behalve scheepswrakken en
walvishaaien is het een uitstekende plek om
bijzondere vogels te spotten.

De Bazaruto Archipel, Mozambique

De vijf schitterende eilanden voor de kust
van Vilanculos werden door de Portugezen
ook wel ‘Paradijs-eilanden' genoemd. Je
vindt er onbedorven stranden, azuurblauwe
zee, palmbomen en onder water voor
duikers en snorkelaars een waar eldorado
met kilometers onaangetast rif. De eilandengroep heeft haar status van nationaal
park te danken aan het unieke ecosysteem.
Bijna het hele jaar worden barracuda’s, zeeschildpadden, verschillende dolfijnsoorten
en reuzenmantra’s waargenomen. Tussen
februari en mei is het mogelijk om de goedaardige reusachtige walvishaaien te spotten,
die tijdens de jaarlijkse migratie de kust van
Mozambique passeren.

Madagaskar

Madagaskar is qua natuur een van de rijkste

Seychellen

landen ter wereld. Door de geïsoleerde ligging van het eiland vind je er zeven van de
acht soorten baobabs op aarde, negentig
procent van alle lemurs of maki’s en de
helft van alle kameleons. Er groeien tienduizend plantensoorten waaronder duizend
verschillende orchideeën. Al dat moois
wordt beschermd in 31 natuurreservaten
en 16 nationale parken. Het belangrijkste is
Bemaraha, bekend om de zwarte en miljoenen jaren oude kalksteenpieken of ‘tsingy’
die onder het werelderfgoed vallen.

Seychellen

Stranden die behoren tot de mooiste op
aarde, een planten- en dierenwereld zo
uniek dat ze de status kreeg van werelderfgoed en de beste keuken van alle eilanden
in de Indische Oceaan… welkom op de
Seychellen! Een bezoek aan de Seychellen
vormt de ideale afsluiting van een safari in
Oost- of zuidelijk Afrika. Where the world
can’t find you…

Interesse?

Hebben wij jouw interesse gewekt en wil je
meer informatie over de Untamed parels
aan de Afrikaanse kustlijn? Neem dan contact op met onze reisspecialisten via
info@untamedtravelling.com.
“Het twee na grootste meer van Afrika”
Als je aan de kusten van Afrika denkt, zal je
waarschijnlijk niet aan Rwanda denken. Maar
niets is minder waar. Dit Afrikaanse land
kent het prachtige Lake Kivu, het op twee na
grootste meer van Afrika dat de grens vormt
met Congo. Willem Versteegh (Embassy of
the Republic of Rwanda): “De Rwandese kust
van Lake Kivu biedt circa 90 kilometer aan
prachtige vergezichten, brede zandstranden
en rotskust. Niet alleen ideaal voor strandliefhebbers, maar ook voor de beoefenaars van
talrijke watersporten. Er is een grote variëteit
aan accommodaties; strandresorts, boetiekhotels, bed & breakfast en self catering,
variërend van twee- tot vijfsterrenniveau. Ook
vind je er veel bars en restaurants alsmede
talrijke plekken voor watersportactiviteiten
als snorkelen, kajakken, kanoën, zeilen of een
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heuse sundowner experience op het meer.
Een vaartocht naar en met de lokale vissers op
het meer is de ‘kers op de taart’. Het is zeer
de moeite waard om - naast lekker relaxen hikend, per mountainbike of 4x4 het prachtige
Congo-Nile trail te verkennen. Deze volledig
uitgestippelde 227 kilometer lange route
biedt reizigers een geweldige ontdekkingstocht langs dorpjes, locals en natuurparken.
Kies uit een dagtocht of meerdaagse ontdekking van het Congo-Nile trail.”

TUI

Afrikaanse kusten met TUI… Waar moeten we beginnen? Lekker dicht bij huis in
Senegal: het warme hart van West-Afrika.
Zonnig, tropisch warm, slechts zes uur
vliegen en nauwelijks tijdsverschil. Kortom:
de ideale winterzonbestemming. Het
populairst? Het Royal Horizon Baobab All
Inclusive resort in het knusse Somone met
kamers in een kleurrijke tropische tuin
direct aan het fijne zandstrand. Excursies
brengen je oog in oog met kleiner wildlife
als zebra’s, giraffen en antilopen of met één
van Afrika’s grootste mangrove gebieden,
de Saloum Delta. Jambo! The Big Five & the
Good Life: Kenia! Ontspannen onder wuivende palmen op een parelwit zandstrand
aan de Indische Oceaan combineren met
wild spotten op de uitgestrekte savannes.
Denk aan de Big Five, de Kilimanjaro en
overnachten in sfeervolle lodges. Kenia is
de safari- en strandcombinatie bij uitstek.
Het (spice)paradijs op aarde: Zanzibar.
Een laid-back tropisch eiland in de Indische
Oceaan iets ten zuiden van Zanzibar.
Ingrediënten? Zand als poedersuiker,
kokosnoten en een azuurblauwe zee. De
oostkust is the place to be om te relaxen
met hoofdletter R. Gestrekt op een strandbed, even helemaal niets. Toch een actieve
onderbreking? Probeer dan Colobus aapjes
te spotten in het tropische Jozani Forest,
ontdek hoe kruidnagels groeien in een kruidentuin of dwaal door de historische hoofdstad Stone Town.

