Beste RD Congo & Afrika geïnteresseerden

VIRUNGA NEWS
Het nieuws over het gesloten Virunga Nationaal Park komt langzaam door. Het park
zal zo vlug als mogelijk open gaan met een nog betere beveiliging, maar met ook
enkele beperkingen. De bezoekers zullen moeten kiezen voor één lodge in plaats van
de nu twee lodges die we konden bezoeken. Congoexpeditions heeft 2 groepen voor
september 2019. We gaan de ingeschreven passagiers, zodra het park open is,
uitnodigen naar onze Travellounge om alle nieuws te briefen.

Hoogland Gorilla Virunga - foto Yan Verschueren

VIRUNGA TOPPROGRAMMA
Congoexpeditions richt sinds 2011 de TOP Virungareis in. We openden deze reis met
de WWF ambassadeurs van België. Asteria Congoexpeditions biedt de bijzondere
combinatie: Hoogland gorilla’s in Virunga | Laagland gorilla’s in Bukavu-Kahuza Biega.

Yan Verschueren - Expeditieleider Asteria en Ondervoorzitter WWF België

VIRUNGA EXPRESS
Zodra het park open is, bieden we het programma aan:
VIRUNGA EXPRESS
Dit is een ‘korte Virungatrip’ voor families en voor diegene die voor een kort verblijf
van de gorilla’s willen genieten.

Lodge Tchegera en vulkaan Nyiragongo

GORILLA TREKKING KAMEROEN
Congo Expeditions biedt nog een schitterend programma aan:
GORILLA TREKKING IN KAMEROEN
Men rijdt 2 dagen door een ongerept regenwoud naar de grens van Centraal Afrika waar we
onze intrek nemen in een comfortabele WWF-lodge. De reis door het regenwoud biedt heel
wat spectaculaire indrukken en beelden. Tijdens deze reis trek je ook naar het zuiden van
Kameroen.

Pygmeeën in het Tropsich regenwoud van Kameroen.

NGUON UNESCO FESTIVAL IN KAMEROEN
Congoexpeditions biedt nog een uniek programma:
NGUON UNESCO FESTIVAL
Het Nguon Unesco Festival gaat tweejaarlijks door. Dit jaar in december 2018, het
eerstvolgende is december 2020. Het is een festival die de historie, cultuur en traditie
in de kijker zet. Het is een feestelijk en kleurrijk gebeuren. Naast het festival is een
rondreis voorzien door het zuidelijk gedeelte van Kameroen. In Ebogo bezoekt u het
‘Mefou Primate Sanctuary’ waar u de beroemde Mandril aap kan bewonderen.

Unesco Nguon Festival

NIEUW PROGRAMMA: CITYTRIP MAURITANIE (1 week)
ZICH HERBRONNEN IN DE WOESTIJN OP DE CARAVAANROUTES
Het gaat hier om een kort verblijf, werkelijk om zich te herbronnen. De gloed, de
sterren, de bloemen in de woestijn zijn van een ongehoorde pracht en dringt diep tot
uw bewondering en verwondering door.

Chinguetti - verzonken woestijnstad in Mauritanië

NIEUW FORMULE:
RD CONGO FLY & DRIVE
Georges en Jeannine zijn nu naar Muanda. Deze 2 passagiers gebruiken de
formule RD Congo Fly en Drive. De passagiers worden opgewacht op de
luchthaven van Kinshasa en worden naar hun hotel gebracht. Verder krijgen
ze een gids en taxi om Kinshasa te bezoeken. Daarna krijgen ze een landrover
met een ervaren chauffeur die de security in de RD Congo kent. Wij stippelen
de reisroutes en logementen uit. In een comfortabele 4x4 met airco en
chauffeur ontdekken ze opnieuw de RD Congo.

Ook interesse?
Email me om meer inlichtingen:
as@asteriaexpeditions.be

De 4x4 om de RD Congo te bezoeken in de formule Fly & Drive

Dank om de projecten van passagiers van Asteria te bekijken.

www.memsaada.org

www.rugendo.be

