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Verblijf 

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

 

Activiteiten 

Deze reis bestaat uit een bezoek aan Kaapstad en de regio eromheen – het Cedergebergte en een combinatie van de 
Garden Route en Wijn Route. De Garden Route, tussen Mossel Bay in de Westkaap tot Jeffreys Bay in de Oostkaap, is 
een van de mooiste stukjes Zuid-Afrika die er bestaat en daarom een absolute must tijdens je vakantie in dit land. De 
Garden Route van een kleine 700 kilometer zit boordevol prachtig natuurschoon, activiteiten en natuurparken. En 
natuurlijk het bekende Addo Elephant Park waar je een prachtige safari kunt doen. Een roadtrip langs de befaamde 
kuststrook mag dus gewoon niet ontbreken.  De wijnroute met als kloppend hart het bekende Stellenbosch is prima 
met de gardenroute te combineren. De wijnroute bestaat uit prachtige groene valleien vol wijngaarden, omgeven 
door het spectaculaire berglandschap van de Westkaap. Op de fraaie wijnboerderijen kun je natuurlijk wijn proeven, 
maar ook heerlijk picknicken, lekker relaxen en overnachten.  
 
Wat gaan we tegenkomen en doen?  

 We vliegen op Kaapstad met de beroemde Tafelberg. Uiteraard gaan we de Tafelberg op en genieten van het 
magnifieke uitzicht. Een stevige klim van 800 meter maar dan heb je ook een magnifiek uitzicht. Vanzelf de 

http://www.wineroute.co.za/
https://www.southafrica.net/nl/nl/travel/article/de-5-bekendste-wijnroutes-in-zuid-afrika
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bezoeken we de stad en dompelen we ons onder in de Hollandse geschiedenis van de 17e eeuw. De Compagnie 
tuinen, Fort de Goede Hoop en het 3 Oceans Aquarium waar je het wonderlijke onderwater leven van beide 
oceanen kunt aanschouwen behoren tot de mogelijkheden. Het is goed toeven aan één van vele terrasjes in de 
haven van Kaapstad.  

 Een tocht naar het Robbeneiland waar Nelson 
Mandela gevangen heeft gezeten behoort tot 
de wereldwijde top bestemmingen.  

 Ken je de Chapman’s Peakdrive? Dit is een van 
de mooiste kustroutes die er in de wereld te 
vinden zijn. We passeren Noordhoek, een 
kunstenaarsdorp en bezoeken Hout Bay een 
van de meest actieve vissersplaatsjes van 
Zuid-Afrika; een absolute toplocatie voor 
zeilers en liefhebbers van bergsport.  

 Simonstown mag je niet missen  Daar kan je 

wandelen tussen de pinguïns op Boulders Beach.  
 Walvissen spotten op zee? Dat kan! Vanuit een 

kooi haaien bekijken. De liefhebbers zullen zo’n trip 
zeker boeken.  

 Even wat anders? Dan gaan we ziplijnen of 
quadrijden in het binnenland; er is volop keuze aan 
sportieve activiteiten.  

 Na de Kaap regio trekken we richting het Ceder 
gebergte aan de Noord West kant van de Kaap om 
een paar dagen lekker actief te zijn en te genieten 
van de prachtige ruige natuur. Vanuit het 
Cedergebergte zakken we Zuidwaarts en volgen we 
delen van de Garden Route en de Wijnroute. We 

bezoeken het beroemde Stellenbosch en gaan op bezoek bij de gastvrije wijnboeren.  
 Ooit een woestijn van dichtbij ervaren? Welkom in Karoo National Park ten Noorden van Oudtshoorn  Voordat we 

daar zijn rijden we honderden kilometers door de ruigte van de kleine Karoo woestijn.  
 In Oudtshoorn vind je talloze boerderijen waar struisvogels gefokt worden. Een bezoek waard! 
 Even de wondere onderaardse wereld verkennen kan in 

de Cango grotten.  Voorbij de Cango grotten gan we een 
gravel (nee geen asfalt) bergpas op om naar de grote 
Karoo te rijden. Prachtige route, mooie uitzichten, ruig, 
volop kleuren. Dit is Afrika! 

 Natuurlijk komen we langs Plettenbergs Bay. Plettenberg 
Bay is een rustige, mooie kustplaats met kilometerslange 
stranden, goede surfomstandigheden en een enorm 
aanbod voor sport- en natuurliefhebbers. Toen de 
Portugezen in de 15e eeuw als eersten aan land kwamen 
doopten ze de plaats Bahia Formosa, letterlijk 'de 
prachtige baai'. En last but not least: Het is  ook nog eens een goede plek langs de Tuinroute om walvissen te 
spotten!  

https://www.chapmanspeakdrive.co.za/
https://www.chapmanspeakdrive.co.za/the-drive/areas/list/hout-bay.html
https://www.simonstown.com/
https://www.sanparks.org/parks/karoo/
http://www.cango-caves.co.za/
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 Een safari in het Addo Elephant Park ten noorden Port 
Elizabeth staat zeker op het programma. Voor degenen 
die maar geen genoeg van olifanten kunnen krijgen 
bezoeken we het olifant adoptie centrum in de buurt van 
Knysna. Daar mag je ze eten geven en verzorgen. Een 
echte belevenis.  

 In Knysna kunnen we onder begeleiding een township 
(sloppenwijk) bezoeken. Dit moet je gedaan hebben ! 

 We zullen één of meer christelijke 
hulpverleningsprojecten bezoeken. Denk bijvoorbeeld aan 
het project van Mfesane, waar zowel jongeren als 
ouderen worden onderwezen en getraind.  Een ander bekend project is de ‘Goeie Hoop’, een opvang van 
kinderen uit de sloppenwijken. Goeie Hoop is onderdeel van een Nederlandse Stichting wordt geleid door een 
aantal bevlogen Nederlanders. Zie https://www.goeiehoop.nl  

 We gaan zeker proberen een nachtje door te brengen bij locals thuis zodat je het echte Afrika kan proeven. 
 
Kortom, een reis vol belevenissen die je niet wil missen!  

Vervoer 

Vlucht 
We vliegen met Lufthansa volgens het volgende schema (De tijdstippen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.) 
 
 2  LH2305 K 05NOV 4 AMS MUC HK20         1435 1600    
3  LH 574 K 05NOV 4 MUC CPT HK20      2    1900 0740+1  
4  LH 577 L 26NOV 4 CPT FRA HK20               1820 0525+1 
5  LH 986 L 27NOV 5 FRA AMS HK20      1     0700 0815   
 
Lokaal vervoer 
Voor lokaal vervoer hebben we drie 8-persoons busjes gehuurd die we zelf kunnen rijden.  
Op die manier zijn we maximaal flexibel.   

https://www.mfesane.org.za/
https://www.goeiehoop.nl/
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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. 
- Het slikken van Malariapillen is in dit gebied niet nodig 
 
Reispapieren 
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. 
 
Samengevat: 
Je hebt een paspoort nodig dat tot tenminste januari 2021 geldig is en beschikt over meerdere lege visum pagina’s. 

Reissom 

Inclusief  
- Vliegtickets  
- Lokaal vervoer met drie 8-persoons huurbusjes 
- Brandstofkosten  
- 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.  

- Excursiegelden: Reken op 150 Euro. Ook dit zal 
afhangen van de keuzes van de groep. 

- Kosten voor inentingen en vaccinaties. 
 

Bijzonderheden  
 

Reken erop dat je al trekkend en reizend door het zuiden van dit geweldige land trekt. De bestemmingen en excursies 
worden door de reisleiders samen met de groep voorbereid en indien nodig geboekt. We waarderen ieders inbreng, 
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.  
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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.  
 

 


