
 
 
 
 
 

 
 
ZaZoe Xperience blij met certificaat 2018 van Afristay 
 
 
ZaZoe Xperience & Lodge is blij met het certificaat 'best value establishment 2018' van 
Afristay. Dit certificaat wordt uitgereikt aan accommodaties die volgens Afristay waarde 
voor geld bieden. 'Altijd weer een fijn gevoel wanneer je een dergelijke erkenning 
ontvangt', aldus Natascha Snelder. Zij is samen met man Rex de Nederlandse eigenaar 
van deze Zuid-Afrikaanse lodge in de bush.  
 
Vakantie op maat 
Naast de lodge biedt ZaZoe Xperience individuele maatwerk rondreizen aan. Rex en 
Natascha Snelder wonen sinds 2006 in Zuid-Afrika en reizen sindsdien met gasten door 
heel zuidelijk Afrika. Rex: 'zo kennen wij de mooiste plekken, de best bewaarde 
geheimen en de do's en don'ts van deze landen. Daar laten we onze gasten graag van 
meegenieten.’ 
 
Relax! 
Een maatwerkreis komt in onderling overleg tot stand. Met de eigen plannen en wensen 
als uitgangspunt. Je reist met je eigen chauffeur / gids door Afrika en de overnachtingen 
zijn in (luxe) tenten, guest houses en lodges. De nadruk ligt hierbij op totale ontzorging 
zodat je optimaal kunt genieten van de reis. Ga lekker zitten, laat je rijden en ontspan!  
 
Méér avontuur 
Wil je liever zelf in een grote 4x4 auto rijden, liever kamperen in de natuur, meer 
avontuur snuiven in Afrika? Dat kan met de avontuurlijke 4x4 kampeerreis. Dit is echt 
een ander type reis. Meer zelf doen en meer kamperen dan logeren. Er is echter wel 
begeleiding ergens in de buurt zodat je nét niet helemaal op jezelf bent aangewezen in 
de Afrikaanse bush. Misschien een mooi alternatief? 
 
Aanbod 
Zie de website www.zazoetravel.com voor actuele informatie over het complete aanbod. 
Via e-mail vraag je makkelijk een offerte aan. Gewoon in het Nederlands.  
ZaZoe Xperience is te vinden op Facebook, YouTube en LinkedIN. En op Zoover staan 
diverse reviews van gasten die al met ZaZoe op vakantie zijn geweest. 
 
Info 
ZaZoe Xperience 
P.O. Box 50 
Swartwater 0622 
Zuid-Afrika 
internet: www.zazoetravel.com 
email: info@zazoetravel.com 
Zoover link 
Facebook link 
YouTube link 
 

http://www.zazoetravel.com/
mailto:info@zazoetravel.com
http://www.zoover.nl/zuid-afrika/limpopo/swartwater/zazoe-xperience/lodge
https://nl-nl.facebook.com/pages/ZaZoe-Xperience-Lodge/256505317694209
https://www.youtube.com/channel/UC-0kLD5ZepFjzPIr5SXH_aA

