MEER WETEN OVER…

Een reis door het mooiste land ter wereld:
NAMIBIË
Inclusief vier safari’s en een boottocht
15-daags programma in volpension van 22 oktober 2019 tot en met 5 november 2019

Reisbegeleiding: Riet Van Cleuvenbergen
Minimum aantal deelnemers = 15+1; maximum aantal deelnemers = 22+1
Deze reis is een concept van Femma-vrouwenreizen, vergund reisagentschap 6030

Iedereen die terugkomt van Namibië zegt het: ‘Dit is één van de mooiste landen van de wereld’. En op vraag
van velen trekt Femma er na bijna tien jaar opnieuw naar toe.
We verkennen tijdens deze reis Namibië, van Windhoek naar de Namibwoestijn tot het groene Etoshawildpark, inclusief vier safari’s en een boottocht.
Onderweg zien we in de savanne steenbokken en gemzen gewoon naast de bus lopen, en schrikken we even
van een schorpioen in de woeste bergen tijdens de wandeltocht naar de primitieve rotsgravures van de
Bosjesmannen in Damaraland. De rood-oranje kleuren van de zandduinen in Sossusvlei en de beklimming
ervan zullen ons bijblijven, net als de spanning tijdens de safari’s als we woestijnolifanten of dieren van de
big-five hopen te zien. De onzegbare schoonheid van een avondsafari met zonsondergang in een haast
hoorbare stilte maakt ons emotioneel.
Ook de ontmoetingen onderweg met nog traditioneel levende stammen als de Herero, de Himba, de San, en
het bezoek aan projecten waar vrouwen en kinderen kansen krijgen zijn beklijvende hoogtepunten.
Natuurlijk is er tijd om je indrukken te verwerken en even rustig te worden in de lodges midden de natuur, of
op de boottocht vanuit de Walvisbaai, tussen de pelikanen, dolfijnen en zeeleeuwen. Het wordt prachtig.
Deze Femmareis is een reis van genieten van de natuur, van weidse, kleurrijke woestijnlandschappen, woeste
bergen, speciale planten, vogels en dieren. En de supervriendelijke bevolking is blij is dat jij hun land
waardeert en hun plaatselijke economie komt steunen. Redenen genoeg om voor Namibië te kiezen.
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Programma
Dag 1 (22/10/2019): Brussel
tussenstop Windhoek
Vlucht ’s avonds vanuit Zaventem naar Windhoek, met tussenstop in Addis Abeba.
Dag 2 (23/10/2019): Windhoek
Bij aankomst in de namiddag (plaatselijke tijd) worden we op de luchthaven van Windhoek verwelkomd door
onze lokale gids. We maken op deze eerste dag kennis met Windhoek, de hoofdstad van Namibië.
Voor het speciale avondmaal gaan we naar het bekende ‘Joe’s Beerhouse’.
Overnachting: Avani hotel Windhoek (of gelijkwaardig).
Dag 3 (24/10/2019): Windhoek
Na het ontbijt brengen we een bezoek aan ‘Penduka’ in Katatura-township, een N.G.O. die zich bezig houdt
met de ontwikkeling van de (zwarte) vrouwen in Namibië. ‘Penduka’ betekent: ‘wordt wakker’ en heeft als
doel kleinschalige projecten van/voor vrouwen in de stad te steunen en te stimuleren.
In de namiddag brengen we een bezoek aan de ‘friendly Haven Shelter’, een in 1996 opgericht opvanghuis
voor mishandelde vrouwen en kinderen.
Overnachting: Avani hotel Windhoek (of gelijkwaardig).
Dag 4 (25/10/2019): Windhoek - Namib Desert
Vandaag een lange rit door desolate landschappen en over bergpassen: we rijden naar het zuidwesten van
Namibië, naar de Namibwoestijn. De belangrijkste bezienswaardigheden van de Namib zijn de enorme rode
zandduinen, die tot 380m boven de droge Tsauchab-rivier uitkomen en tot 220m boven de omliggende
zandzee liggen. Deze duinen behoren tot de hoogste van de wereld en danken hun typische feloranje tot
rode kleur aan de aanwezigheid van geoxideerd ijzer in het zand.
Overnachting: Moon Mountain Lodge (of gelijkwaardig).
Dag 5 (26/10/2019): Namib Desert
Vandaag spenderen we volledig aan het verkennen van het
spectaculaire rood-oranje duinenlandschap rond Sossusvlei. ‘Dune
45’ is er de bekendste duin. Dooivlei is een droge kleivlakte met dode
bomen, alsof we op de maan geland zijn. Daarna dalen we af naar de
Sesriem Canyon, waar de Tsauchabrivier een grillige kloof maakte, op sommige plaatsen tot 30 meter diep.
Vergeet je fototoestel niet: je maakt vandaag de mooiste foto’s van je reis.
Overnachting: Moon Mountain Lodge (of gelijkwaardig).
Dag 6 (27/10/2019): Namib Desert – Swakopmund
Alvorens we afscheid nemen van onze verblijfplaats plannen we nog een korte safari op zoek naar cheeta’s.
Dan reizen we verder naar Swakopmund, stad gelegen aan de Atlantische Kust. Onderweg doorkruisen we
het ‘moonlandscape’, zo genoemd omwille van de rotsen en de kale bergen. Wat later komen we de
‘Welwitschia mirabilis’ tegen, een bizarre woestijnplant die er kan overleven en zeer oud wordt.
In de loop van de namiddag komen we aan in Swakopmund. De Duitse invloed, te merken aan o.a.de
gebouwen, geeft de stad een aparte sfeer. We hebben tijd om Swakopmund te verkennen, een
strandwandeling te maken, te flaneren op de zeepromenade of er een terrasje te doen. En als afwisseling
kunnen we een bezoek brengen aan de grote lokale ambachtsmarkt.
Overnachting: Seaside hotel (of gelijkwaardig).
Dag 7 (28/10/2019): Swakopmund
Vandaag maken we vanuit het naburige kuststadje ‘Walvisbaai’ een onvergetelijke boottocht. Zeeleeuwen en
dolfijnen zwemmen speels langs onze boot, en meeuwen en pelikanen vliegen mee in de hoop een lekker
visje mee te pikken. Aan boord proeven we met een glaasje ‘fonkelwijn’ van snacks en lekkere verse oesters.
In de loop van de namiddag bezoeken we in een township ‘Tears of Hope’, een tehuis voor wezen en verlaten
kinderen.
Overnachting: Seaside hotel (of gelijkwaardig).
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Dag 8 (29/10/2019): Swakopmund – Damaraland
Vandaag rijden we in noordoostelijke richting, naar Damaraland. De streek waar de Damara wonen is een
onherbergzaam gebied: een ruw, maar prachtig woestijnlandschap, met indrukwekkende rotsformaties en
hoge, puntige bergen. We zien onderweg hoe de bevolking hier moet overleven. De prachtige uitzichten op
de Brandberg en het 280 miljoen jaar oude, 'versteende woud' krijgen we er zo bij.
Overnachting: NWR Khorixas Lodge (of gelijkwaardig)
Dag 9 (30/10/2019): Damaraland
Langs spectaculaire rotsformaties gaat het nu richting ‘Twijfelfontein’, wat in het plastische Afrikaans staat
voor 'een bron waar soms wel en soms niet water uit komt'. Hier doen we – met een gids - een prachtige
natuurwandeling tussen de bergen door, op zoek naar de prehistorische rotsschilderingen.
Ook op het programma: een bezoek aan het versteende woud en de basaltkolommen van de ‘Organ Pipes’.
Met een beetje geluk spotten we onderweg de zeldzame woestijnolifanten.
Tenslotte bezoeken we nog het Damara Living Museum waar we meer leren over de Damarabevolking.
Overnachting: NWR Khorixas Lodge (of gelijkwaardig)
Dag 10 (31/10/2019): Damaraland – Etosha NP
Onvergetelijke dag vandaag. Onze eerste halte is net buiten Kamanjab,
waar we een bezoek brengen aan een typisch Himbadorp. De Himba's
leiden een half nomadisch bestaan en trekken met hun kuddes van hier
naarv daar. Hun hutten van twijgen en takken zijn bepleisterd met een
mengsel van leem en rundmest. De Himba-vrouwen dragen (en verkopen)
zelfgemaakte sieraden zoals halskettingen en armbanden van leder, touw
en metaal. Ze kleuren hun huid met een pasta van boter en roodhout
zodat deze een diep-roodbruine tint krijgt: voor hen een doeltreffende
bescherming tegen de zon.
Na de lunch rijden we naar het uiterste westen van het Etoshapark: voor dé ultieme wildlife-ervaring in
Namibië moet je immers in dit Etosha Nationaal Park zijn. Etosha N.P., anderhalf keer zo groot als
Vlaanderen, is één van de belangrijkste parken van zuidelijk Afrika. Er zijn 114 zoogdiersoorten, 340
vogelsoorten, 110 soorten reptielen en 16 amfibiesoorten. En … 1 vissoort.
In de vooravond, tegen zonsondergang, gaan we op safari. Schoonheid, om stil van te worden. Een
hoogtepunt van de reis.
Overnachting: Dolomite Camp (of gelijkwaardig)
Dag 11 (01/11/2019): Etosha NP
Op het programma vandaag natturlijk nog een safari.
We kunnen er hopelijk de vier dieren van de Big Five ontdekken die hier leven: de olifant, de luipaard, de
leeuw en de met uitsterven bedreigde zwarte neushoorn. Maar vogels, zebra's, giraffen, gemsbokken met
hun machtige hoorns, grote kuddes impala's en hoog-opverende springbokken zien we zeker.
Overnachting: Dolomite Camp (of gelijkwaardig)
.
Dag 12 (02/11/2019): Etosha NP

andaag verplaatsen we ons een stuk oostwaarts, meer centraal in Etosha N.P. Het Okaukuejo-camp,
ons doel voor vandaag, ligt dicht bij een prachtige natuurlijke waterpoel, waar dieren 24 uur per dag
naar toe komen om te drinken. Aan één kant van de
waterholes is een stenen omheining, met daarachter bankjes
waar we rustig de dieren kunnen observeren die er komen
drinken. We gaan er na de lunch weer op safari. Misschien
is het donker genoeg om aan de waterhole, die een heel
klein beetje verlicht wordt, ’s avonds de olifanten,
neushoorns, giraffen, gemsbokken, impala's, zebra's en meer te
zien. Vandaag is het zeker één van de hoogtepunten van
Etoshapark!
Overnachting: Okaukuejo Camp (of gelijkwaardig)
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Dag 13 (03/11/2019): Etosha - Waterberg
Van Etosha rijden we naar de regio van de Waterberg, de hoogste berg van Namibië.
In de namiddag genieten we bovenop het Waterbergplateau van het adembenemende panorama op de
omgeving: 300m beneden ons ligt de Kalahariwoestijn van Oost-Namibië, een indrukwekkend zicht. De dikdiks (kleine antilopen) en bavianen komen allicht nieuwsgierig een kijkje nemen.
Overnachting: Waterberg Camp (of gelijkwaardig)
Dag 14 (04/11/2019): Waterberg – Windhoek tussenstop
Brussel
Een reisdag, gelukkige met enkele stops. Want na het ontbijt vertrekken we richting Windhoek-luchthaven
om er de namiddagvlucht via Addis Abeba naar Brussel te nemen.
Dag 15 (05/11/2019): Aankomst in Brussel
In de vroege morgen terug in Zaventem.
Wijzigingen kunnen door de begeleidster worden doorgevoerd, doch dit zal altijd gebeuren in functie van de
kwaliteit van de reis of het belang van de groep.

Praktisch
PRIJS: €4999 in tweepersoonskamer, volpension, alle safari’s, uitstappen en boottochten inbegrepen
- Toeslag single: + € 350 (slechts 2 kamers beschikbaar). We slapen regelmatig in lodges: deze lodges
liggen niet altijd dicht bijeen. Denk hieraan als je een ‘kamer alleen’ neemt.
- Geen kamergenoot en toch graag een kamer delen? Geen nood: er zijn nog vrouwen die dit wensen. Het
volstaat op je aanmeldingsformulier aan te duiden dat je een tweepersoonskamer wil. Bij Femma zijn dit
steeds kamers met twins = aparte bedden. Dit is één van de troeven van onze Femma-Vrouwenreizen.
DEELNEMERS
Minimum aantal deelnemers = 15+1, maximum aantal deelnemers = 22+1.
INBEGREPEN IN DE PRIJS:
- Internationale vluchten (economyclass)
- Luchthaventaksen, berekend op de taksen in december 2018
- Afrikaans/Nederlandstalige gids ter plaatse
- Ervaren Femma reisbegeleidster
- Accommodatie volgens beschikbaarheid zoals beschreven in het programma
- Alle maaltijden voorzien in het programma: = ontbijt, = lunch, = diner
- Uitstappen met alle toegangen tot de parken enz. zoals beschreven in het programma
- De btw en bijdrage tot het Garantiefonds Reizen
- Annulatieverzekering en verzekering lichamelijke ongevallen (zie verder)
NIET INBEGREPEN:
- Eventuele reisbijstandsverzekering (aan te raden – zie verder)
- Drank, en eventuele maaltijden niet voorzien in het programma
- Persoonlijke uitgaven en niet-voorziene transportkosten
- Eventuele optionele excursies
- Fooien voor kruiers, gids en chauffeur (we maken een pot voor de fooien van de groep – geld wordt op
de voorbereidende vergadering opgehaald)
- Kosten voorbereidende vergadering €6.
NODIGE FORMALITEITEN
Nodig: je geldige internationale reispas (bordeaux boekje) die nog 6 maanden na je terugkomst (dus tot 5
mei 2020) geldig moet zijn. Om problemen aan de grenzen te voorkomen is het aangewezen minstens twee
blanco pagina’s naast of volgend op elkaar in de reispas te hebben.
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WAT MEER INFORMATIE OVER DEZE REIS NAAR NAMIBIE
- De reis is geschikt voor iedereen met een normale conditie. Houd er wel rekening mee dat er een echte
wandeltocht (niet echt zwaar, wel oneffen terrein, rustig tempo, een tweetal uurtjes) voorzien is.
- Safariritten (en we hebben er nogal wat) in een jeep zijn niet comfortabel: je moet er inklimmen, en voor
mensen met rugproblemen kan de rit zelf zwaar zijn (terrein, soms enkele uren). Tijdens een ochtend- of
avondsafari is het fris. Maar het ontdekken van dieren compenseert veel. Denk aan een verrekijker.
- Weet dat Namibië een zeer groot land is (oppervlakte: 824.292 km²) en we dus heel wat kilometers
zullen afleggen in de bus. De bussen zijn comfortabel en hebben airco.
- De vluchten met Ethiopian Airways zijn erg comfortabel, maar gezien we naar de andere kant van de
wereld vliegen duren ze lang (zie ook: gezondheid)
- Namibië heeft een (half)woestijnklimaat. Oktober-begin november is een ideale periode én om veel wild
te zien (de plantengroei is eerder beperkt) én qua temperatuur: 20-30°. Het is de droge periode, maar
een bui is altijd mogelijk.
- In sommige gebieden is invoer van bepaalde voedingsmiddelen verboden: de gids zal dit telkens melden.
- De munteenheid in Namibië is de Namibische dollar (NAD). Deze is gekoppeld aan de Zuid-Afrikaanse
rand, die ook overal aanvaard wordt. Op 15-1 kreeg je voor 1 euro 15,63 NAD en voor 100 NAD 6,7 euro.
- Het uur in Namibië is hetzelfde als bij ons: dit vermindert de aanpaasingsproblemen. Als op 27 oktober
bij ons het winteruur van kracht wordt is het in Nambië één uur later dan bij ons.
- De kwaliteit van de accommodaties in Namibië is goed: soms eenvoudig, soms vrij luxueus. Vaak is er
een zwembad.
- De officiële taal in Namibië is Engels. Maar de eerste taal van de meeste inwoners is Owambo, Kavango,
Herero of Caprivi, afhankelijk van de etnische groep waar men toe behoort. Afrikaans, de taal die
afstamt van het Nederlands, wordt er nog veel gesproken. Twee procent spreekt Duits.
- Elektriciteit: 220-240 volt. Een driepootstekker is nodig: de zogenaamde wereldstekker past hier niet. Bij
aankomst in Windhoek kan je (goedkoop) een gepaste stekker kopen.
- Het internationale telefoontoegangsnummer van Namibië is +264. De meeste lodges en hostels hebben
Wifi, is het niet op de kamer dan wel in de lobby.
- Er is in Namibië een uitvoerverbod voor souvenirs die gemaakt zijn van beschermde dier- of
plantensoorten. Je mag belastingvrij tot een waarde van €430 euro mee naar huis nemen.
- Neem zeker je fototoestel mee want Namibië is een prachtig en fotogeniek land, niet alleen vanwege de
natuur maar ook vanwege de mensen. Op routes waar veel toeristen komen vragen stammen als de
Himba en San geld voor foto's.
- De voorbereidende infovergadering heeft plaats op 14 september om 14u in Leuven. Een uitnodiging
met juiste locatie volgt.
GEZONDHEID, VEILIGHEID
- Namibië is een politiek stabiel land. Mits inachtneming van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen, kan in
Namibië zeer veilig gereisd worden. Je draagt best geen uiterlijke kenmerken van rijkdom. Wees op je
hoede voor diefstallen, vooral in openbare plaatsen (luchthavens, stations, hotellobby's, in de omgeving
van bars, restaurants, terrasjes, stranden, enz.) en in de grotere steden.
- Een kopie meenemen van je reisdocumenten, bankkaart … is voor deze reis zinvol. Laat overbodige
documenten (vb. rijbewijs) thuis
- Voor deze reis ga je best eens langs bij je huisarts (lange vlucht, mogelijke tropische ziekten
voorkomen).
- De vliegreis duurt lang. Personen die hartmedicatie nemen of gevoelig zijn voor flebitis vragen
aan de huisarts of en hoe ze deze vluchten aankunnen. Eventueel hulpmiddelen gebruiken voor
de vlucht (steunkousen, speciale medicatie…) en zeker bewegen met voeten/benen tijdens de
vlucht en wandelen bij de tussenstop.
- Malaria: er is risico voor malaria in het noorden van het land aan de grens met Angola (waar we
niet echt komen). In het Etosha National Park is er een (klein) malariarisico, vooral in het
regenseizoen (januari-april): dan zijn er meer (malaria)muggen. Wij verblijven hier maar wel
buiten het regenseizoen en hebben waar we logeren altijd muskietennetten als er risico is.
Bespreek het risico met je arts: er bestaat preventieve medicatie.
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Muggenbeten vermijden blijft belangrijk om malaria en andere minder bekende aandoeningen
zoals dengue en chikungunya (knokkelkoorts) te vermijden: sommige muggen dragen de ziekten
over. Een insectenwerend middel dat DEET bevat en na zonsondergang je kledij aanpassen (lange
broek en shirt met lange mouwen) voorkomen muggenbeten.
Vergeet overdag niet eerst het zonwerend product te gebruiken, en dan pas een Deet-product.
Opletten met brilmontuur: deet kan het materiaal beschadigen.
- Vaccinaties: op reis gaan is een ideale gelegenheid om je in orde te stellen met Tetanus-, Difterie, Kinkhoest-, Mazelen- en Poliovaccinatie. Iedereen die naar Afrika reist, ongeacht de duur en de
omstandigheden, moet tegen Hepatitis A beschermd zijn. Vaccinatie tegen Buiktyfus is alleen
nodig bij avontuurlijke reizen in eerder slechte hygiënische omstandigheden: dit is voor onze reis
dus niet nodig. Soms dient vaccinatie tegen Hepatitis B te worden overwogen. Dit alles moet je
individueel met je huisarts of de arts van een reisadviescentrum bespreken. Voor meer
informatie: raadpleeg www.reisgeneeskunde.be of contacteer het Instituut voor Tropische
Geneeskunde, Kronenburgstraat 43/3, 2000 Antwerpen met hun informatieve web www.itg.be.
- Gele koorts: komt niet voor in Namibië. Gele koorts-vaccinatie is wel nodig als je rechtstreeks
vanuit een land komt waar gele koorts voorkomt.
Bescherm je tegen de sterke zon. Draag losse, lichte kledij en bescherm je hoofd met een hoed of pet.
Een zonnecrème met hoge factor is nodig. Het warme weer zorgt er voor dat je ongemerkt meer vocht
verliest dan je zelf opmerkt: om uitdroging te voorkomen is het belangrijk voldoende te drinken en ev.
extra zout in te nemen. Neem een persoonlijke reisapotheek mee met je gewone medicatie en iets tegen
koorts, pijn, buikloop, reisziekte indien nodig. Ontsmettingszalf en steriel verband zijn handig om wonden
te ontsmetten en verzorgen.
Water uit de kraan in hotels is in principe drinkbaar. Gebruik toch best mineraalwater in flessen om door
te drinken. Volg het advies van de plaatselijke gids wat het eten van rauwe groenten betreft.

KLEDIJ EN BAGAGE
- Vlotte informele laagjeskledij, ook lichte regenjas/paraplu voorzien
- Lange broek en bloes/pull met lange mouwen voor ’s avonds (muggen)
- Sweater, zeker nodig bij de ochtend- of avondsafari’s
- Gemakkelijke gesloten wandelschoenen met een goed profiel (wandelingen) en sandalen of lichte
schoenen
- Een grote sjaal: dienstig zowel ’s avonds als aan het zwembad
- Badpak
- Hoedje of pet, zonnebril, ev drinkfles
- Een (rug)zakje als handbagage (tijdens de vlucht en op de bus)
- Een zaklamp, een verrekijker, fototoestel met reservekaart, oplader, ev.reservebatterijen
- Ev. iets naaigerei, toilettas met o.a. zonneproduct en lippencrème, kleine persoonlijke EHBO
- Schrijfgerief, adressen, verslagboekje
VERZEKERINGEN
- Een verzekering lichamelijke ongevallen (DVV – C-11/1520.250/02-B) is inbegrepen.
- Een verzekering annulatie, voortijdige terugkeer en strafrechtelijke borgstelling is inbegrepen in de
reissom - DVV – polis C-15/0182.700/00-B). Teneinde de reiziger de grootste zekerheid te bieden heeft
Femma overeenkomstig art. 36 van de wet van 01.04.94 en het betreffende uitvoeringsbesluit van
25.04.97 een verzekeringscontract afgesloten want het kan steeds gebeuren dat je je inschrijving voor
een reis moet annuleren. Een uittreksel uit de algemene polisvoorwaarden kan op aanvraag bezorgd
worden.
Via die verzekering kan je eventueel een deel van de gedane kosten terugvorderen. Voorwaarden voor
een vergoeding zijn o.a. dat het moet gaan om een geldige annulatiereden. Aangezien er, vanaf de
inschrijving al kosten gemaakt zijn, moet je rekening houden met onderstaande percentages voor de
terugbetaling.
- Vanaf inschrijving tot 60 dagen voor vertrek verlies je 25% van de totale reissom
- Vanaf 59 dagen tot 41 dagen voor vertrek verlies je 45% van de totale reissom
- Vanaf 40 dagen tot 31 dagen voor vertrek verlies je 70% van de totale reissom
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- Vanaf 30 dagen tot 11 dagen voor vertrek verlies je 95% van de totale reissom
- Vanaf 10 dagen tot de dag van vertrek verlies je 100% van de totale reissom
- Indien je niet komt opdagen op de dag van vertrek verlies je eveneens de totale reissom.
Teneinde de reiziger de grootste zekerheid te bieden heeft Femma overeenkomstig art. 36 van de wet
van 01.04.94 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25.04.97 een verzekeringscontract afgesloten bij
de verzekeringsmaatschappij DVV-verzekeringen die tussenkomt indien de uitvoering of de verderzetting
van de reis in het gedrang komt door financieel onvermogen van de reisorganisator of reisbemiddelaar.
De reisbijstandsverzekering medische kosten hangt af van je mutualiteit. De meeste mutualiteiten
dekken Namibië niet: vraag dit na bij je eigen mutualiteit, en neem ev. een bijkomende
reisbijstandsverzekering (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand). Vergeet dan niet de gegevens van
deze verzekering mee te nemen op reis

FEMMAREIZEN
Femma-Vrouwenreizen maakt integraal deel uit van de werking van Femma.
Femma kiest bestemmingen met een meerwaarde op cultureel vlak, met respect voor de natuur en voor het
leven van de mensen ter plaatse.
Dat alles vanuit een vrouwelijke invalshoek bekeken wordt is evident. Gehuwd, alleenstaand, jong of minder
jong? Iedereen is welkom. De meesten vrouwen delen een kamer met een reisgenote, zelfs als ze niemand
kennen.
Een goede reisbegeleiding is voor Femma belangrijk. Bij Femma is dit een vorm van vrijwilligerswerk. De
vrijwillige, onbezoldigde inzet en de ervaring en de van de reisbegeleidster garanderen inzet en
gedrevenheid. Op de voorbereidende vergadering geeft je reisbegeleidster alle nuttige informatie en
beantwoordt ze al je vragen. Bij het vertrek wacht ze je op, helpt bij formaliteiten en gidst je op de
luchthavens. Zij maakt afspraken met de lokale gidsen en zorgt voor een vertaling waar nodig. De
reisbrochure die ze maakt bevat achtergrondinformatie zodat cultuur, natuur en gewoonten begrijpelijker
worden. Je reisbegeleidster waakt erover dat het programma zo volledig mogelijk uitgevoerd wordt.
Een rondreis in groep en in landen zoals Namibië vraagt, ondanks alle afspraken, soms extra-flexibiliteit van
iedereen.
ZIN OM MEE TE GAAN? HOE INSCHRIJVEN?
- Je kunt nu inschrijven via onze website www.femma.be of via telefoon op 02 246 51 15. We hebben je
contactgegevens nodig, d.w.z. je officiële (voor)naam, je rijksregisternummer, adres, e-mailadres en
telefoonnummer). Vermeld eventueel ook je roepnaam en zeker speciale wensen in verband met
voeding, allergie, gezondheid….
- Na je inschrijving ontvang je een bevestigingsmail met de betalingsgegevens om dadelijk het voorschot (=
definitieve inschrijving) en enkele weken voor het vertrek het saldo te betalen.
- Een zestal weken voor het vertrek is er een informatievergadering over de reis waarop je antwoord
krijgt op je vragen.
- Twee weken voor de reis ontvang je een mail/brief met de laatste mededelingen.
Op de Femma-website kun je het reisprogramma vinden: print dit en breng dit dan mee: zo weet je wat
je onderweg mag verwachten.
Vergund reisagentschap 6030
“Overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 september 2012 houdende het statuut
van de reisagentschappen en zijn voorwaarden worden onze beroepsverbintenissen gewaarborgd door een borgtocht
ter waarde van 10.000 euro. Deze borgtocht kan enkel worden aangewend op versturen van een aangetekende zending
van een aanmaning aan de schuldenaar en van een afschrift van deze aanmaning aan de Directeur-generaal van het
Bestuur Economie en Werkgelegenheid bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Kruidtuinlaan 20 te
1035 Brussel”.
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