
Dag 1 • België - Kaapstad (a)
We worden thuis opgehaald en naar de luchthaven 
gebracht. We nemen onze vlucht via Amsterdam naar 
Kaapstad waar we ’s avonds aankomen en onze intrek 
nemen in het ****hotel Lagoon Beach hotel, prachtig 
gelegen op het strand, met fantastisch uitzicht op de 
Tafelberg.  
 
Dag 2 • Kaapstad (o, m, a)
Als de weeromstandigheden het toelaten nemen we 
vandaag facultatief de kabelbaan (€ 25 pp) naar de 
top van de Tafelberg. We maken verder kennis met 
de stad met een rondrit langs o.a. het Kasteel van 
Van Riebeeck, het parlement, het Oude Raadhuis… 
We wandelen door de Compagniestuinen, bezoeken 
de Bokaap en rijden in de latere namiddag naar het  
V & A Waterfront.  

Dag 3 • Cape Peninsula toer (o, m, a)
We brengen een bezoek aan Cape Peninsula en rijden 
langs de kust via de meest beroemde weg in Zuid-Afri-
ka: Chapman’s Peak Drive. Daarna gaat het naar Boul-
ders voor een bezoek aan de pinguïnkolonie. We reizen 

verder door naar Kaap de Goede Hoop en Cape Point. 
Aansluitend rijden we naar Kirstenbosch, een van de 
mooiste botanische tuinen ter wereld. In Houtbay wordt 
ons avondmaal gereserveerd in restaurant Mariner’s 
Wharf, waar de beste kingclip opgediend wordt! 

Dag 4 • Wijnroute en Stellenbosch (o, m, a)
Deze dag staat in het teken van de wijn. We trekken 
naar Franschhoek en aansluitend naar het prachtige 
wijnhuis Neetlingshof voor een proeverij van heerlijke 
Zuid-Afrikaanse wijnen. Na de middag gaan we naar 
Stellenbosch voor een bezoek aan o.a. “Oom Samie se 
winkel”. Voor een prachtige zonsondergang moeten we 
op Signal Hill zijn.

Dag 5 • Kaapstad - Durban - Wetlands (o, m, a)
Vandaag nemen we een binnenlandse vlucht van Kaap-
stad naar Durban, aan de oostkust. We reizen naar 
het noorden, naar St Lucia waar we inchecken in het 
***+hotel Protea Elephantlake, in het centrum van het 
stadje maar toch met prachtig uitzicht over het estu-
arium.

Dag 6 • Krokodillen en hippo’s… (o, m, a )
Deze ochtend maken we een boottocht op het estua-
rium, op zoek naar hippo’s, krokodillen en allerhande 
vogelgebroed. Het middagmaal nemen we in het res-
taurant “Ocean Sizler”. Na de middag bezoeken we het 
Crocodile Center waar we alles vernemen over deze 
bijzondere dieren. In de late namiddag maken we een 
eerste safari in het Isimangalosi reservaat. 

Dag 7 • Veyane - Hluhluwe (o, m, a)
In de voormiddag bezoeken we een originele Zoeloene-
derzetting, waar we zowel met de traditionele woon- en 
leefwereld als met de moderne evolutie van de Zoeloes 
kunnen kennismaken. In de namiddag rijden we naar 
Hluhluwe, voor avondmaal en overnachting in het Mar-
riot-Protea Hluluwe hotel. 

Dag 8 • Hluhluwe - Swaziland  (o,m,a)
In de ochtend  rijden we via de bijzondere grenspost van 
Golela het mooie onafhankelijke Swaziland binnen. In 
de namiddag rijden we via een zeer mooie rit naar Piggs 
Peak en bezoeken onderweg een lokale glasfabriek.
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Rondreis door Zuid-Afrika

Zuid-Afrika is adembenemend en spectaculair en bundelt het mooiste van de wereld in één land! Onder leiding van onze medewerker Eric Decadt,  zal 
u deze reis nooit vergeten. Omdat we met andere vluchten werken zijn we een dag langer in Kaapstad en kunnen we een ‘live’ dorp in het programma 
opnemen.



Opstapplaats: thuis (definitieve vertrekuren bij 
uw reisdocumenten)

13 dagen / 11 nachten
maaltijden volgens programma

Afreisdata Prijs per persoon
(op basis van 2 pers.-kamer))

03 april 18 € 3199

26 oktober 18 € 3199

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 360

Dag 9 • Krugerpark (o, m, a)
We rijden vandaag bij Matsamo/Jeppe’s Reef, na de nodi-
ge douaneformaliteiten, weer Zuid-Afrika binnen en bren-
gen verder de hele dag door in het immense Krugerpark 
op zoek naar de big 5 en al het andere gedierte wat hier 
rondloopt.

Dag 10 • Mohlabetsi safari’s (o, m, a)
In de voormiddag brengen we een bezoek aan een zij-
derupsboerderij en nadien rijden we naar Mohlabetsi, 
een heerlijk privédomein binnen het Greater Kruger Park. 
Vermits er geen hekken zijn tussen Mohlabetsi en het 
Krugerpark, loopt alles wat in Kruger vrij rondloopt ook in  
Mohlabetsi.’s Avonds  maken we een eerste open jeep 
safari.

Dag 11 • Mohlabetsi (o, m, a)
We brengen een heerlijke dag in Mohlabetsi door. In de 
ochtend maken we een ochtend ‘drive’ of  een wandeling 
met een Ranger of genieten we van het zwembad. We ma-
ken een namiddagsafari en genieten van de rust, van het 
zwembad, van de onvergetelijke omgeving…

Dag 12 • Mohlabetsi - Johannesburg (o, m)
We hebben vandaag nog een prachtige dag voor de boeg. 
We rijden via de Abel Erasmuspas en de Panoramarou-
te en bekijken de Blyde Rivier canyon. We stoppen bij de 
Drie Rondavels en Bourcke’s Luck.  Aansluitend nemen we 
onze transfer naar de luchthaven van Johannesburg voor 
onze terugvlucht naar België.

Dag 13 • België
We komen aan in België en worden terug thuisgebracht.

Opgelet: omwille van bijzondere omstandigheden kunnen zowel 
het programma als de hotelkeuze aangepast worden (vervan-
gingshotels zijn steeds van minimaal dezelfde kwaliteit als de in 
het programma vermelde hotels).

HOTELS EN
Ligging: hotels zijn gekozen in functie van hun 
kwaliteit en liggen meestal op prachtige locaties
Uitrusting: lobby, bar, zwembad en tuin
Kamers: comfortabel ingerichte kamers met 
badkamer met bad of douche, tv, telefoon, airco,
koffiezetfaciliteiten
Maaltijden: uitgebreid ontbijtbuffet, middag- en 
avondmalen vaak in buffetvorm in restaurants en 
hotels

SERVICE
 � Transfer van bij u thuis naar de luchthaven en 
terug
 � Vluchten heen naar Kaapstad, binnenlandse 
vlucht Kaapstad-Durban en terug vanuit Johan-
nesburg
 � Transfers en plaatselijk transport in luxe autocar 
met airco
 � Volpension vanaf de 1e dag het avondmaal tem 
de 12e dag het middagmaal (afhankelijk van 
onze vluchturen) 
 � De plaatselijke toegangsgelden (behalve de ka-
bellift naar de Tafelberg)
 � Verblijfs- en toeristentaksen
 � Begeleiding door een Nederlandstalige gids 
vanuit België

MAXIMUM 20 DEELNEMERS

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: internationaal paspoort, geldig 
tot 6 maanden na terugreis, met minstens 1 lege 
pagina
 � Bij boeking de identiteitsgegevens van alle deelne-
mers doorgeven
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren
 � Visum: geen visumplicht voor Belgen. Voor een 
laatste update: http://www.diplomatie.belgium.be
 � Inentingen: geen speciale inentingen vereist, 
behalve voor mensen die uit gebieden met gele 
koorts komen. Raadpleeg tijdig de websites www.
vacciweb.be en www.itg.be (instituut voor tro-
pische geneeskunde) voor meer gedetailleerde 
informatie.
 � Klimaat: zeeklimaat in het zuiden en oosten, me-
diterraan klimaat in de laaglanden rond Kaapstad, 
woestijnklimaat in het westen en een tropisch kli-
maat en een steppeklimaat in het noorden.
 � Uurverschil: zomer: 0, winter: +1
 � Geld: de munteenheid is de Zuid-Afrikaanse rand 
(ZAR). 1 EUR = 14,48 ZAR (juni 2017); de belang-
rijkste kredietkaarten worden aanvaard.
 � Elektriciteit: 220/230 volt - verloopstekker en 
adapter zijn ter plaatse te koop.
 � Gsm: Proximus, Orange, Base (het bereik is in 
sommige afgelegen gebieden en parken niet ge-
garandeerd)
 � Taal: officiële talen: Engels, Afrikaans en negen 
zwarte talen, waaronder isiXhosa en isiZulu.
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