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Verblijf 

We overnachten onderweg in een eenvoudige hostels, op boerderijen en soms in een heuse safaritent. We trekken echt 
door Zuid-Afrika dus we zullen in veel verschillende accommodaties overnachten. 

Activiteiten 

Deze rondreis door Zuid-Afrika staat garant voor unieke ervaringen. We hebben deze reis in 2018 gedaan en vanwege 
het overweldigende succes bieden we deze reis opnieuw aan. Na de lange vlucht brengen we een paar dagen door in 
de buurt van Johannesburg. We zullen dan bij een Afrikaans-Nederlandse boer en zijn gezin overnachten. We 
bezoeken dan het voortrekkersmonument in Pretoria. Daar ontdek je waarom je in Zuid-Afrika zoveel Nederlandse 
plaatsnamen tegenkomt en je de Zuid-Afrikaanse taal gewoon verstaan kunt! We hopen ook de Gereformeerde 
Gemeente in Randburg te bezoeken.  
 
Dan gaat onze trektocht echt beginnen. Wat dacht je van de indrukwekkende Drakensbergen, gouden 
zandsteenwallen, graslanden, steile rivierdalen en rotsachtige kloven van de Blyde River Canyon en God’s Window. 
We bezoeken het project van Bijzondere Noden in Ladysmith. We zullen daar te gast zijn bij ds. Schoeman die als 
predikant/zendeling werkt onder de Zulu’s. Samen met een team jonge mensen traint hij Zulu-jongeren op een groot 
aantal scholen en brengt hij in dit programma de jongeren in aanraking met het Evangelie. Afgelopen jaar was dit werk 
van ds. Schoeman een van de projectdoelen van KOERS. Reken erop dat je een dag en nacht te gast zult zijn bij een 
van de Zulu-gezinnen van zijn gemeente. We hopen op de zondag ook een dienst in de Zulu-gemeente van ds. 
Schoeman bij te wonen. Onvergetelijke ervaringen 
 
We bezoeken verder het stadje Dundee en de indrukwekkende bloedrivier. Of wat dacht je van de kustplaats St Lucia, 
daar is van alles te beleven. Varen tussen de nijlpaarden, krokodillen en walvissen spotten! We gaan walvissen spotten 
vanuit st. Lucia. Als de het weer en de branding het toestaan doen we dat met een heftige ‘beach launch’ vanaf het 
strand: Volgas door de branding de zee op en weer terug in volle vaart het strand op.  
 
We reizen door Swaziland dat als een eiland midden in Zuid-Afrika ligt. Hier wonen nauwelijks blanken mensen.  
Maar een reis door Zuid-Afrika is niet compleet als je de ‘big five’ en vele andere wilde dieren niet hebt gezien. Daar 
plannen we ruim de tijd voor. We bezoeken het Kruger park, het wildpark van de wetlands in St. Lucia en het prachtige 
Hluhluwe safaripark. En een safari is pas compleet als je ook op zo’n kamp geslapen hebt. Ervaar de charme van het 
slapen in een safaritent middenin de wilde natuur. 
 
Kortom, een reis vol belevenissen die je niet wil missen!  
 
Een greep uit de mogelijke activiteiten 

 Het wereldberoemde Kruger park.  Bezoek Swaziland:  
 St. Lucia wetlands.  St. Lucia is gelegen aan de warme Indische 

Oceaan en het unieke St Lucia estuarium in de 
provincie KwaZulu Natal. Vanwege het tropische klimaat kunt 
u het hele jaar in St. Lucia terecht. Het heeft kilometerslange 
stranden, waar u heerlijk kunt zonnebaden en waar u het hele 
jaar door kunt zwemmen in de warme golven van de Indische 
Oceaan. Je kan gaan kanoën, diepzeeduiken, varen, snorkelen 
walvis spotten in het seizoen van mei tot december of 
een bootcruise maken op zoek naar nijlpaarden en 
krokodillen.   

https://www.sanparks.org/
http://www.thekingdomofswaziland.com/
http://www.stluciasouthafrica.com/


 
 

Pagina 3 van 7 
 

 

 Bezoek het historische Dundee en beleef de tijden van de voortrekkers, de Engelse kolonisten en de Zulu’s. Daar 
hoort ook de Battlefieldroute bij; een absolute must. Natuurlijk zullen we de Blood River aandoen. Bezoek het 
voortrekkers monument 

 Maloti drakensberg park en de Maloti Drakensberg route. Het Maloti-Drakensberg park is van uitzonderlijke 
schoonheid met z'n stijgende pilaren, dramatische dieptes, gouden zandsteenwallen, graslanden, steile rivierdalen 
en rotsachtige kloven. Absoluut uniek! 

 Ervaar “God’s window”: Het moet volgens kenners een van de meest gefotografeerde plekken op aarde zijn. 
Gods Window, een onderdeel of uitzichtpunt van Blyde river Canyon, is een plek met magnifieke uitzichten. Het 
uitzicht: een ravijn van 700 meter diep, met regenwoud, watervallen en steile rotsen. Zo ver je ogen kunnen 
kijken zie je ravijnen en jungle. 

 Bourke’s Luck Potholes: Eén van de absolute toppers van de panoramaroute in het gebied van de Blyde River 
Canyon, zijn de Bourke's Luck Potholes. Op deze plek komende de twee stromende rivieren de Blyde en de Treur 
samen. Hierdoor stroomt het water in snelle ronddraaiende bewegingen, met als resultaat vele bizarre 
cilindervormige gaten. Deze door erosie gevormde waterpoelen zijn een waar kunstwerk om te zien.  

 Duik in het Zulu-leven, in Khula Village en breng een bezoek aan het Moholokolo animal Rehabilitations Centre 
 Benieuwd naar het weer in Zuid-Afrika? Kijk hiervoor op http://www.klimaatinfo.nl  
 We brengen een paar dagen door bij het team van ds. Schoeman, missionaris onder de Zulu-jongeren, in 

Ladysmith. Voor meer info: Zie het Ladysmith Project van Bijzondere Noden 
 

PS: de meeste foto’s van dit infoblad zijn gemaakt op de Zuid-Afrika reis in 2018 

 
 
 

http://www.battlefieldsroute.co.za/place/dundee/
http://www.vtm.org.za/
https://www.unesco.nl/erfgoed/maloti-drakensberg-park#zoom=3&lat=-29.7653&lon=29.1231&layers=BT
http://www.malotidrakensbergroute.com/
https://www.sa-venues.com/attractionsmpl/gods-window.htm
http://www.graskop.co.za/seedo/
http://www.stluciasouthafrica.co.za/home/item/80-khula-village
https://www.conservationafrica.net/our-projects/wildlife-care-rehabilitation/
http://www.klimaatinfo.nl/
http://www.bijzonderenoden.nl/
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Vervoer 

Vlucht 
We vliegen met Turkish Airlines volgens het volgende schema (De tijdstippen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.) 
1  TK1954 L 17OCT 4 AMSIST HK1          1915 2345   333 E 0 M 
2  TK 038 L 18OCT 5 ISTJNB HK1       I  0135 1025   333 E 0 M 
3  TK 043 T 07NOV 4 JNBIST HK1       A  1915 0605+1 333 E 0 M 
4  TK1951 T 08NOV 5 ISTAMS HK1       I  0850 1040   333 E 0 M 
 
Lokaal vervoer 
Voor lokaal vervoer hebben we drie 8-persoons busjes gehuurd die we zelf kunnen rijden.  
Op die manier zijn we maximaal flexibel.   

       

Bijzonderheden 

Gezondheid 
- Voor deze reis moet je beschikken over een normale gezondheid en goede conditie.  
- Daarnaast moet je mobiel zijn.  
- Houdt rekening met de mogelijkheid van vaccinaties. Raadpleeg je huisarts hiervoor. 
- Tevens moet je rekening houden met het slikken van malariapillen 
 
Reispapieren 
Voor Zuid-Afrika:  
Een paspoort is vereist. Het document moet nog minimaal 30 dagen geldig zijn na vertrek uit Zuid-Afrika en minimaal 
2 blanco pagina’s naast elkaar heeft. Een visum is niet nodig voor een toeristisch verblijf van maximaal 90 dagen. 
 
Voor Swaziland:  
Voor het bezoek aan Swaziland moet je paspoort nog tot tenminste 3 maanden geldig zijn bij aankomst! Je moet ter 
plaatse een visum kopen voor Swaziland. Daarom is voor Swaziland 1 lege visumpagina noodzakelijk. 
 
Mogelijk wordt een bezoek gebracht aan Lesotho 
Daarvoor heb je een paspoort nodig dat na vertrek nog minimaal 6 maanden geldig is. Een visum is niet nodig.  
 
Samengevat: 
Je hebt een paspoort nodig dat tot tenminste mei 2020 geldig is en beschikt over meerdere lege visum pagina’s. 

Reissom 

Inclusief 
- Vliegtickets 
- Lokaal vervoer met drie 8-persoons huurbusjes 
- Brandstofkosten  
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- Verblijf van 2 dagen in het Krugerpark en 1 safaritocht 
- Overnachtingen in verschillende accommodaties 
 
Exclusief: 
- Eten en drinken. Reken op 15 Euro per dag. Dit is afhankelijk van eigen keuzes en de mogelijkheid om zelf te 

koken. De meeste tijd eet je waarschijnlijk ‘buiten de deur’. 
- Excursiegelden: Reken op 150 Euro. Ook dit zal afhangen van de keuzes van de groep. 
- Kosten voor visums 
- Kosten voor inentingen, vaccinaties en malariatabletten. 

 
Bijzonderheden  

 

 
Reken erop dat je al trekkend en reizend door dit geweldige land trekt. De bestemmingen en excursies worden door de 
reisleiders samen met de groep voorbereid en indien nodig geboekt. We vragen dus een flexibele instelling van je zodat 
je zoveel mogelijk van dit prachtige land gaat zien en ervaren.  We willen deze reis flexibel inplannen zodat er ruimte is 
om het programma naar jullie wensen (ter plaatse) vorm te geven.  

 
Houd er rekening mee dat je voor meerdere voorontmoetingen met de groep wordt uitgenodigd om elkaar beter te 
leren kennen en een zo mooi mogelijk programma in elkaar te zetten.  Goede voorbereiding en voorpret vinden we een 
belangrijk onderdeel van deze bijzondere reis.  
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