Algemene informatie Namibië
Lokale ondersteuning
Onze lokale partner zit in Windhoek en biedt gedurende uw reis ondersteuning aan. Als er iets gebeurd tijdens uw
reis, kunt u 24 uur per dag contact opnemen in uw eigen taal. Ze doen er alles aan om de nodige service te bieden. Dat
is wel fijn om te weten dat u in Namibië in uw eigen taal goede ondersteuning kunt verwachten.
Accommodatie
In onze volledige pakketen maken we gebruik van mooie lodges, guesthouses en hotels welke passen in de door uw
gewenste prijsklasse. Binnen deze prijsklassen selecteren we accommodaties die zoveel mogelijk de passende sfeer of
iets unieks. Hetzelfde geldt voor de campings die we boeken. Bijna alle lodges en guesthouses hebben een restaurant
en een bar. Vaak is er ook een zwembad aanwezig.
Het is leuk om in nationale parken (zoals Etosha NP) te slapen, dan bent u namelijk dicht bij de “actie”. Echter, de
accommodaties net buiten de parkgrenzen hebben ook ieder hun eigen speciale charme.
Voertuig
Het meest gebruikte voertuig is een Toyota Hilux 2.5TD 4x4 Double Cab. Deze 4x4 is volledig uitgerust en heeft een
betrouwbare motor. Slechts 15% van de wegen in Namibië zijn asfalt wegen, de rest van de wegen zijn onverhard.
Daarom is een 4x4 een goede keuze.
Alle 4x4’s zijn niet ouder dan 2,5 jaar en worden goed onderhouden. Ze zijn uitgerust met een dubbele brandstoftank
(140 liter), 40 liter watertank, 2 reserve wielen, reserve onderdelen, gereedschapsset etc.
In het geval van een kampeervakantie wordt de 4x4 uitgerust met een daktent (of grondtent wanneer gewenst),
koelkast en alle denkbare kampeerartikelen. Bij een accommodatiereis zijn de auto’s niet uitgerust met een koelkast.
Het is mogelijk om een koelkast te huren voor EUR 5,- per dag.
Andere beschikbare 4x4’s zijn bijvoorbeeld: Jeep Cherokee 3.7, Land Rover Defender 110 TD, Toyota Hilux 3.0TD,
Toyota Safari 3.0TD, Toyota Land Cruiser 4.2D en de Bushcamper.
Het depot van het autoverhuurbedrijf is in Windhoek. Wij bieden gratis (van 7.00 tot 16.30 uur) airport- en hotel
transfers aan (in Windhoek), transfers naar het depot en vice versa.
Oversteken van de grens
Voor het oversteken van de grens van Namibië met een huurauto is een cross border permit nodig. Een vergunning
geschikt voor Botswana/Zimbabwe/Zuid Afrika kost EUR 50,- per auto.
Een
uitgebreidere
cross
border
permit
die
geschikt
is
voor
Botswana/Zimbabwe/Zuid-Afrika/
Zambia/Malawi/Mozambique kost EUR 235,- per auto. E.e.a. is afhankelijk van koersschommelingen.

Op deze overeenkomst zijn de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en van de
Stichting Calamiteitenfonds Reizen (SCR), beiden gevestigd te Rotterdam, Admiraliteitskade 40, 3063 ED, mede van toepassing.
Deze voorwaarden liggen bij SGR en SCR ter inzage, zijn gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, alsmede bij de
Kamer van Koophandel te Rotterdam, worden op verzoek aan SGR en SCR onverwijld kosteloos toegezonden en zijn te vinden op
sgr.nl en calamiteitenfonds.nl

Gezond op reis
DTP vaccinatie (Difterie, Tetanus en Polio) wordt aangeraden wanneer men Namibië bezoekt. Hepatitis A/B
vaccinaties zijn aanbevolen. Gele koorts vaccinatie is alleen verplicht wanneer men uit een gele koorts gebied komt.
De soort vaccinaties die nodig zijn hangt ook af van de aard, duur en lengte van het verblijf.
Tijdens de zomer (december – april) is het risico op het krijgen van malaria hoger dan tijdens de winter (mei –
oktober). Bij een bezoek aan het uiterste noorden van Namibië, de Caprivistrip, de Okavango Delta en/of de Victoria
Falls in Zimbabwe is het sterk aan te raden om malaria profylaxe te nemen. Neem ook de nodige
voorzorgsmaatregelen zoals het dragen van beschermende kleding en het gebruiken van antimuggen middel, bij
voorkeur met het ingrediënt DEET.
Voor professioneel advies raden wij u aan uw arts, medisch centrum of thuisvaccinatie.nl te raadlegen.
Rijden in Namibië
In Namibië wordt aan de linkerkant van de weg gereden. Bijna alle kruispunten zijn voorrangskruispunten. Ook zijn
er 4-stop-kruispunten. Hier moeten de auto’s uit alle richtingen stoppen en de auto die als eerst gearriveerd en
gestopt is kan als eerste doorrijden.
Wanneer u een auto wilt huren moet de huurder een geldig rijbewijs kunnen tonen. Geldige rijbewijzen zijn:
internationaal rijbewijs, Europese Unie rijbewijs, elk rijbewijs in Engels. Nationale rijbewijzen waar niet “driving
licence” op staat vermeldt moeten worden vergezeld met een officieel gecertificeerde vertaling in het Engels. Een
bestuurder moet tenminste 25 jaar oud zijn om een auto te kunnen huren.
Rond de grote steden zijn er grensposten. Hier kan men worden gestopt en kan er worden gevraagd om het rijbewijs
te laten zien.
De conditie van de Namibische wegen is een van de beste in Afrika. Bovendien is de bewegwijzering op de
Namibische wegen en in de stad zeer goed.
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