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Self Drive van Drakensberg naar Port Elizabeth 
 

9 daagse self-drive tour van Durban tot Port Elizabeth 

 

Accomodatie 

We maken gebruik van typisch Afrikaanse standaard lodge. Accommodatie is gelegen in 

nationale parken, aan de oever van een rivier of op andere interessante plaatsen. De 

accommodatie bestaat uit een mix van lodges, chalets en tentenkampen met en-suite 

badkamers. 

 

• Dag 1: Riverside Hotel of vergelijkbaar 

• Dag 2 & 3: Drakensberg Gardens of vergelijkbaar 

• Dag 4 & 5: Crawfords Beach Lodge of vergelijkbaar 

• Dag 6 & 7: Zuurberg Mountain Inn of vergelijkbaar 

• Dag 8: Het strandhotel of gelijkaardig 

• Dag 9: Einde van de tour 

 

 

Vanaf €855,51 per persoon 

 

Vertrekdata 2021 : op aanvraag 

 

 

Verken het prachtige land Zuid-Afrika tijdens een avontuurlijke self-drive safari van Durban naar 

Port Elizabeth. Bewonder het prachtige landschap van de Drakenberg Mountains, bezoek het 

schilderachtige kustplaatsje Chintsa East en geniet van gamedrives in het Addo Elephant 

National Park. 
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Inclusief / exclusief 

Inclusief  

• Avis Avis Autoverhuur, groep B (VW Polo Vivo of gelijkaardig) voor 12 dagen 

• Accommodatie en maaltijden volgens het reisschema 

Exclusief  

• Vluchten 

• Accommodatie voor en na de rondleiding 

• Optionele activiteiten 

• Alle dranken 

• Persoonlijke uitgaven zoals telefoongesprekken, curiosa en tips 

• Reisverzekering en visa 

 

 

Transport: 

Deze self-drive safari omvat autoverhuur bij Avis Car Hire, groep B (VW Polo Vivo of 

gelijkaardig), met een premieverzekering. 

De premieverzekering is inclusief: Diefstal- en aanrijdingsschadeverzekering, persoonlijke 

ongevallenverzekering, onbeperkt aantal kilometers, locatietoeslag, WA-verzekering, algemene 

openbare aansprakelijkheidsverzekering, toeristenbelasting, BTW en schadevergoedingen, 

schade aan banden, velgen en wieldop, ruitschade/reparatie, zandstraalschade, water- en 

onderwaterschade. 

Exclusief: Brandstof, terugbetaalbare huurwaarborg, huurcontractkosten, eenmalige 

afgiftekosten, bezorgings- en incassokosten, administratiekosten voor verkeersboetes, extra 

bestuurder, kinderzitjes, GPS-navigatie, extra huur van reservebanden en borg. 
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Tour Hoogtepunten :  

 

Durban 

De stad Durban ligt aan de oostkust van Zuid-Afrika en staat bekend om haar Indische en 

Afrikaanse invloeden. Het weer is vaak zwoel en warm en de stad heeft uitgestrekte 

strandpartijen die uitkijken over de Indische Oceaan. 

 

Drakensberg 

De Drakensberg Mountain Range is één van de meest adembenemende natuurwonderen van 

Zuid-Afrika, met een hoogte van meer dan 3000 meter en een lengte van meer dan 1000 

kilometer. De regio is ook een werelderfgoedlocatie met ongelooflijke landschappen en meer 

dan 600 voorbeelden van San-rotsschilderingen in grotten. 

 

Chintsa East  

Een prachtig klein kustdorpje gelegen in het Wilde Kustgebied van de Oostkaap van Zuid-Afrika 

is Chintsa East. Het is een rustige, schilderachtige plek met een naam die is afgeleid van de 

rivier waaraan het ligt. Dit rustige oord wordt vaak beschreven als een stukje paradijs met zijn 

witte ongerepte zandstranden en weelderige bossen. 

 

Addo Elephant Park  

Het Addo Elephant Park ligt dicht bij de Zuid-Afrikaanse stad Port Elizabeth en is het op twee na 

grootste nationale park van Zuid-Afrika. Het park is de thuisbasis van een dichte populatie 

olifanten en een overvloed aan andere fauna en flora. 
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Programma :  

 

Dag 1 

Durban, Zuid-Afrika 

Bij aankomst op King Shaka International Airport ga je naar het autoverhuurdepot van Avis om 

je voertuig op te halen. Van daaruit ervaar je enkele van de vele bezigheden en bezoek je 

betoverende locaties, of je ontspant je gewoon op de stranden om te genieten van de 

Afrikaanse zon. 

 

Dag 2&3 

Drakensberg 

Als je verder landinwaarts gaat, breng je de volgende twee nachten door in het noorden van 

Drakensberg. Het is een gebied dat bekend staat om zijn prachtige landschapen van torenhoge 

bergen, inheemse bossen en koele bergstroompjes. Met een hoogte van meer dan 3400 meter 

is de Drakensberg de hoogste bergketen van Zuid-Afrika en strekt zich ongeveer 1000 kilometer 

uit van het zuidwesten tot het noordoosten. Breng wat tijd door met het verkennen van dit 

pittoreske werelderfgoed.  

 

Dag 4 

Chintsa East 

Reis vandaag nog naar het schilderachtige kustplaatsje Chintsa, dat aan de gelijknamige rivier 

ligt. Chintsa ligt op slechts 45 kilometer afstand van de stad Oost-Londen. Dit prachtige hoekje 

van de wereld is beschreven als een klein stukje paradijs met een prachtig lang strand en witte 

zandduinen. 

 

Dag 5 

Chintsa East 

Breng de dag op het gemak door. Je kan deelnemen aan optionele activiteiten of simpelweg  

genieten van de ongerepte stranden en de rustige stad. 
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Dag 6&7 

Addo Elephant National Park 

Addo Elephant National Park is een maatstaf van het succes van het natuurbehoud. Het biedt 

een uniek leefgebied voor wilde dieren en staat bekend om zijn gezonde olifantenpopulatie. 

Breng de middag door op een wildrit op zoek naar olifanten, zwarte neushorens, leeuwen, 

buffels en luipaarden. De volgende dag ga je verder met de zoektocht naar Afrikaans wild op 

een optionele open voertuig gamedrive. 

 

Dag 8 

Port Elizabeth 

Ga naar de bruisende stad Port Elizabeth. Bij aankomst kan je de rest van de middag op het 

gemak doorbrengen. Je kan deel nemen aan optionele activiteiten of brengt de tijd door 

brengen op het strand. 

 

Dag 9 

Tour ends 

Na het ontbijt rij je naar Port Elizabeth Airport om de auto op tijd af te zetten voor de 

vertrekvlucht. Wij hopen jullie snel terug te verwelkomen op een andere Afrikaanse Tour. 

 


