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Deze reis begint in Victoria Falls aan de machtige Zambezi rivier. 

De trein rijdt langs Hwange National Park, een rijk en divers wildre-

servaat waar u vanuit de trein wild kunt spotten. Er wordt gestopt 

voor een safaririt in open voertuigen. Geniet van het landschap 

terwijl de trein verder door Zimbabwe richting Zuid-Afrika rijdt. 

De reis eindigt in Pretoria, op het fraaie Rovos Rail Station dat de 

uitstraling en sfeer van de koloniale jaren ’30 heeft. Op een aantal 

vertrekdata in 2023 doet de trein er 1 dag langer over. U brengt dan 

een extra bezoek aan Matobo National Park.

Victoria Falls - Pretoria of v.v.
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Dag 1 – Victoria Falls – Zimbabwe

Om 17.00 uur vertrekt u van het kleine Victoria Falls station aan 

boord van de ‘Pride of Africa’ van Rovos Rail. De trein rijdt in zuid-

oostelijke richting naar Hwange National Park. Maak het u gemak-

kelijk in uw eigen comfortabele compartiment of geniet van een 

aperitief in de observatiewagen met zijn open achterdek terwijl de 

zon langzaam ondergaat. Om 19.30 uur wordt het diner geserveerd 

in de twee restaurantrijtuigen. De trein blijft gedurende de nacht 

staan in Kennedy Siding. Overnachting aan boord van de trein.

Dag 2 – Op safari in het Hwange National Park  

Vroege wake-up call. Na een klein ontbijt vertrekt u om 06.00 uur in 

open voertuigen voor een safari in Hwange National Park, op zoek 

naar de Big Five. Rond 11.00 uur keert u terug in de trein, gevolgd 

door een brunch die wordt geserveerd in de restaurantrijtuigen. 

De trein rijdt via Gwaai en Dete richting Bulawayo, de tweede stad 

van Zimbabwe en hoofdstad van Matabeleland.

Om 16.30 uur wordt de middagthee geserveerd in de lounge- 

en observatierijtuigen. Het diner wordt geserveerd in de restau-

rantrijtuigen. Grensformaliteiten vinden plaats in Beitbridge op de 

grens met Zuid-Afrika. Overnachting aan boord van de trein.

Dag 3 – Per trein door Zuid-Afrika

Tot 10.00 uur kunt u ontbijten in de restaurantrijtuigen. 

De trein rijdt verder zuidwaarts richting Polokwane. De lunch wordt 

geserveerd als de trein de Steenbokskeerkring passeert. Geniet van 

de middagthee die voor u klaarstaat in de lounge- en observatierij-

tuigen. De trein doorkruist het Warmbaths en Nylstroom. Het diner 

wordt geserveerd in de restaurantrijtuigen terwijl de trein richting 

Highveld rijdt. Overnachting aan boord van de trein.

Programma
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Dag 4 – Pretoria

Het ontbijt wordt geserveerd in de restaurantrijtuigen terwijl de 

trein richting Pretoria rijdt. Rond 10.00 uur aankomst in Pretoria 

op het eigen Rovos Rail Station, dat de uitstraling en sfeer van 

de koloniale jaren ’30 heeft.

Programma
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Rovos Rail – Pride of Africa

Uw trein

Sinds de oprichting in 1989 is Rovos Rail hét symbool voor stijlvolle treinreizen in Zuidelijk Afrika

De ‘Pride of Africa’ is dan ook de meest luxueuze trein op het zuidelijk halfrond. Deze trein is uw 

rijdende hotel op uw reis door Zuidelijk Afrika. Aan boord geniet u van vijfsterren service en een 

uiterst comfortabel compartiment. Met deze trein beleeft u zelf de gouden eeuw van het treinreizen! 

Er zijn drie type cabins aan boord van Rovos Rail: Pullman Suite (7m2), Deluxe Suite (11 m2) en Royal 

Suite (16 m2).
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Reisinformatie

Uw hotels

Tijdens deze 4/5-daagse reis verblijft u 3/4 nachten in de trein. Indien gewenst kunnen wij dit arrangement, geheel naar uw wensen, 

uitbreiden met extra hotelovernachtingen, excursies en autohuur. Dit kan aan het begin en einde van uw treinreis.

Kleding

Aan boord van de trein is de dresscode ‘smart casual’. ’s Avonds is 

de kleding wat formeler - de heren dragen dan meestal een jasje 

en een das en de dames bijvoorbeeld een cocktailjurk. Naast lichte 

zomerkleding adviseren wij u om wat warme kleding in te pakken 

voor de Kaap, het noordelijke binnenland van Zuid-Afrika en voor 

de wildsafari’s in open voertuigen die meestal plaatsvinden rond 

zonsopgang en zonsondergang. Wasserij-service aan boord is bij de 

prijs inbegrepen.

Informatie over paspoort en visum

U heeft voor deze reis een paspoort nodig dat nog minstens 

6 maanden geldig is na afloop van de reis en minimaal 6 lege 

pagina’s bevat. Voor sommige landen heeft u een visum nodig. 

Wij informeren u hier graag over.

Stoomlocomotieven

De mogelijkheden voor het inzetten van stoomlocomotieven in 

Zuidelijk Afrika zijn de laatste jaren verder ingeperkt. Voorzieningen 

voor het innemen van water en kolen zijn vrijwel overal verdwe-

nen. Stoomlocomotieven rijden daarom alleen nog op het eigen 

spooremplacement van Rovos Rail in Pretoria dat u tijdens deze reis 

zult bezoeken.

Het spoortraject

Het spoortraject waarover de trein rijdt, wordt niet consequent on-

derhouden. Mocht u ‘s nachts wakker worden in de veronderstelling 

dat de trein met hoge snelheid rijdt, wees er dan van verzekerd dat 

die indruk wordt veroorzaakt door de staat van het spoortraject. De 

snelheid van de trein is beperkt tot 60 km per uur; op minder goede 

delen wordt de snelheid verminderd tot 20 km per uur. Als u het te 

lawaaiig vindt, zijn er oordopjes beschikbaar.

Dienstregeling, routes en excursies

Onderweg kunnen zich soms situaties voordoen die horen bij de 

cultuur en gewoontes van het land waar u zich op dat moment 

bevindt en die de voortgang van de reis kunnen belemmeren. 

Een gevoel voor humor is in deze omstandigheden dan de beste 

benadering. Rovos Rail en Incento zijn niet aansprakelijk als de trein 

door onvoorziene omstandigheden en gebeurtenissen niet volgens 

schema dienstregeling kan rijden. We doen ons best om volledig te 

voldoen aan onze verplichtingen maar met de vele logistieke be-

slommeringen is het niet ongewoon om onderweg vertraging op te 

lopen. Excursies kunnen daardoor niet altijd worden gegarandeerd 

en kunnen alleen worden uitgevoerd als de tijd en omstandigheden 

dit toelaten. Rovos Rail behoudt zich het recht voor om af te wijken 

van de oorspronkelijke programmabeschrijving op onze website/bro-

chure als de omstandigheden dit noodzakelijk maken.

Gezondheid

Laat u zich door uw huisarts of de GGD ruim vóór vertrek informeren 

omtrent de benodigde vaccinaties.



7

Reissom vanaf 2.398,- per persoon, gebaseerd op een verblijf in een 2-persoons Pullman Suite. 

Deze reis is naar wens uit te breiden met extra hotelovernachtingen voorafgaand aan of na uw treinreis. 

Ander type cabin:  

Prijs per persoon o.b.v. verblijf in een Deluxe Suite (11 m2): 3.698,- 

Prijs per persoon o.b.v. verblijf in een Royal Suite (16 m2): 4.798,- 

Toeslag 2-persoons Pullman compartiment (7 m2) voor alleengebruik: 50%

Toeslag 2-persoons Deluxe compartiment (11 m2) voor alleengebruik: 50% 

Toeslag 2-persoons Royal Suite (16 m2) voor alleengebruik: 50%

Toeslagen voor KLM-vluchten per Business Class zijn op aanvraag. 

Genoemde prijzen zijn richtprijzen in euro per persoon op basis van een tweepersoonscompartiment. Deze prijzen kunnen, 

afhankelijk van de actuele valuta-wisselkoersen, afwijken van de definitieve prijzen op het moment van boeken. 

Prijzen zijn per enkele reis. 

* Op deze vertrekdata duurt de reis 5 dagen / 4 nachten. Op dag 3 wordt er een extra stop gemaakt voor een bezoek aan Matobo National Park. 

Op dag 4 brengt u door aan boord van de trein. Dag 5 aankomst Pretoria. 

** Deze reis wordt uitgevoerd met de Shongololo Express.

Vertrekdatum: diverse vertrekdata 

Reisduur: 4 à 5 dagen

Trein: Pride of Africa

Vertrek & reissom

Vertrekdata 2023 

Prijs per persoon o.b.v. een Deluxe Suite

8*, 17, 22, 25, 29 januari v.a. 3.698,-

5, 12, 19, 26 februari v.a. 3.698,-

5, 12, 16*, 19, 26 maart v.a. 3.698,-

2*, 16*, 30* april v.a. 3.698,-

14*, 28* mei v.a. 3.698,-

11*, 22** juni v.a. 3.698,-

9*, 16*, 23* juli v.a. 3.698,-

6, 13*, 27* augustus v.a. 3.698,-

3, 10, 17, 24 september v.a. 3.698,-

Vertrekdata 2023 

Prijs per persoon o.b.v. een Pullman Suite

8*, 17, 22, 25, 29 januari v.a. 2.398,-

5, 12, 19, 26 februari v.a. 2.398,-

5, 12, 16*, 19, 26 maart v.a. 2.398,-

2*, 16*, 30* april v.a. 2.398,-

14*, 28* mei v.a. 2.398,-

11*, 22** juni v.a. 2.398,-

9*, 16*, 23* juli v.a. 2.398,-

6, 13*, 27* augustus v.a. 2.398,-

3, 10, 17, 24 september v.a. 2.398,-

Vertrekdata 2023

Prijs per persoon o.b.v. een Royal Suite

8*, 17, 22, 25, 29 januari v.a. 4.798,-

5, 12, 19, 26 februari v.a. 4.798,-

5, 12, 16*, 19, 26 maart v.a. 4.798,-

2*, 16*, 30* april v.a. 4.798,-

14*, 28* mei v.a. 4.798,-

11*, 22** juni v.a. 4.798,-

9*, 16*, 23* juli v.a. 4.798,-

6, 13*, 27* augustus v.a. 4.798,-

3, 10, 17, 24 september v.a. 4.798,-
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• Accommodatie aan boord van de trein

• Alle maaltijden inclusief drankjes aan boord van de trein

• 24-uurs roomservice en barfaciliteiten (incl. drankjes aan boord)

• Excursies o.l.v. een engelssprekende gids conform programma

• Entreegelden van te bezoeken bezienswaardigheden

• Government taxes

Niet inbegrepen: Uitgaven van persoonlijke aard • Fooien • Drankjes buiten de trein • Intercontinentale vluchten 

• Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking en SGR consumentenbijdrage € 5 p.p. • ANVR Boekingskosten € 30 per boeking

Inbegrepen

Voor de voorwaarden van deze reis verwijzen wij u naar onze website destintravel.nl/treinreizen of neem contact op via +31 (0)88 13 07 320 | incento@destintravel.nl


