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15-Daagse rondreis Zuid Afrika
     Luxe Privaat Tour met Vlaamse gids doorheen Kaapstad, de Wijnlanden en de Tuinroute.

Bij deze 15-daagse privé reis neem ik U mee in een comfortable 4x4 jeep 

doorheen de meest verbluffende landschappen en maakt U kennis met 

de vele verschillende gezichten van het prachtige Zuid-Afrika…

Van spannende safari's in de tuinroute tot ongerepte stranden langs de 

Kust en met culinaire hoogstandjes in de wijnlanden. Voeg daar 

nog een snufje cultuur aan toe in het bruisende Kaapstad met zijn 

wereldberoemde Tafelberg en U heeft alle ingrediënten voor een 

onvergetelijke reis. Omdat dit een privé reis is, heeft U volledig de 

vrijheid om zelf uw tijd in te delen en op uw eigen tempo van deze reis 

te genieten.



Blad 2/7

Dag 1 "Kaapstad " Durbanville 

Ik kom U tegemoet op de luchthaven van Kaapstad en breng U naar ons paradijs

in Durbanville, waar we U graag een hapje en een drankje aanbieden. 

Dag 2 "Kaapstad , de stad die alles heeft " Durbanville

We starten met het tonen van de hoogtepunten van Kaapstad vanop één van de 7 wereld-

wonderen der natuur, nl. de Tafelberg, de uitzichten zijn adembenemend mooi.

De Bo-Kaap, ook wel "Cape Malay" genoemd, is een prachtige wijk, herkenbaar door zijn

felgekleurde huisjes en kruidige exotische geuren die de ontelbare restaurants en

winkeltjes verspreiden.

Vlakbij de stadstuinen bevindt zich het Slavenmuseum waar je meer te weten komt over 

de slavernij, Apartheid en verdrukking van het Zuidafrikaanse volk doorheen de geschiedenis.

Het oudste gebouw van Zuid-Afrika, ‘Kasteel de Goede Hoop’, is het centrum van het 

dagelijks leven sinds zijn oprichting in 1666. Dit historisch monument biedt een wonderlijke 

herinnering aan hoe de mensen vroeger in Kaapstad leefden.

Voor de souveniers gaan we nog langs de Green Market in het centrum en afsluiten doen 

we in de V&A Waterfront, een typisch gezellig haventje met lekkere restaurants en prachtige

winkels.

Dag 3 " Een dag langs het Kaapse schiereiland  " Durbanville

U heeft een interessante en mooi gevulde dag voor de boeg, want vandaag nemen we jullie

mee langs het Kaapse schiereiland op de "Peninsula Tour".

We starten in het kustplaatsje Houtbaai waar we met de boot naar Duikereiland varen, 

een rotsformatie waarop honderden pelsrobben hun thuis vinden. We rijden verder langs

Chapman's Peak, een schilderachtige bergpas die  Houtbaai met Noordhoek verbindt en één 

van de mooiste kustwegen ter wereld is. We rijden verder via de ruige kust naar het meest 

Zuid-Westelijke punt van het Afrikaanse continent, ‘Cape Point’, waar de Indische en de 

Atlantische Oceaan elkaar ontmoeten. We bieden daar de mogelijkheid om een wandeling

te maken met betoverende uitzichten over de zee en de bergen naar Kaap de Goede Hoop.

Onze volgende stop is Boulders Beach, een strand nabij het dorpje Simon’s Town.

Dit is echter niet zomaar een strand, het is het leefgebied van meer dan 2000 zwartvoetpinguïns.

De terugweg brengt ons langs het schilderachtige kustdorpje Kalkbaai en Muizenberg, 

het hippe surfparadijs.
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Dag 4 " Kaapstad  , anders bekeken " Durbanville

Vandaag bezoeken we de sloppenwijken, want ook dit is een deel van de dagelijkse realiteit 

in Zuid-Afrika. De ‘Township Tour’ begint in District 6, waar we een korte uiteenzetting volgen 

over de geschiedenis van deze wijk, waarbij duizenden mensen tijdens de Apartheid uit hun

huizen werden verdreven. Daarna rijden we door naar Langa, de oudste sloppenwijk van Kaapstad.

We doen deze tour in samenwerking met een lokale organisatie, beheerd door mensen die zelf in 

de Townships wonen. Zodoende maken we veel intenser kennis met de bewoners en bezoeken

we enkele van hun tewerkstellingsprojecten. ’s Namiddags stappen we op de boot die ons naar 

Robbeneiland brengt, naar de beruchte gevangenis waar Nelson Mandela het grootste deel van 

zijn leven opgesloten zat. We gaan kijken hoe gevangenen zoals Nelson Mandela daar leefden.

Dag 5 Vrije tijd aan het zwembad Durbanville

of in te vullen naar wens ( zie aanvullende attracties ).

Dag 6 De Tuinroute     "Hermanus  "  140 KM Hermanus

We starten vandaag met de ‘Tuinroute’ , een reis vol luxe, culinaire hoogstandjes en 

hoogtepunten van de Afrikaanse natuur. We rijden langs de wondermooie kustweg en

stoppen in Betty's Baai voor een avontuurlijke wandeling naar de luipaardkloof. 

Dan gaat de reis verder naar Hermanus, bekend voor zijn walvissen die al vanaf de 

kustlijn te zien zijn, en zijn verscheidenheid van leuke winkeltjes en restaurants.

Dag 7 De Tuinroute    "Mosselbaai"  325 KM Hartenbos Private Game lodge

We rijden verder richting Mosselbaai waar we 2 overnachtingen doen in het kleine 

( 860 ha ) unieke wildpark "Hartenbos Private Game lodge" .

In de late namiddag staat er een safari in open jeep met eigenaar op het programma.

Dag 8 De Tuinroute    "Big 5"  325 KM Hartenbos Private Game lodge

Als we spreken over de verborgen schatten van Zuid-Afrika, dan is dit er zeker één! 

Genesteld in de groene heuvels van de Outeniqua bergen in het hart van de Tuinroute 

bevindt zich dit 6000 ha grote safaripark "Botlierskop". 

Hier staan we oog in oog met wilde dieren tijdens een safari te Paard .

In de namiddag doen we nog open jeep safari , begeleid door een park ranger .
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Dag 9 De Tuinroute    " Knysna "  100 KM Knysna

Dit is een verplichte stop voor iedereen die de Tuinroute aandoet. Knysna wordt 

met zijn beroemde lagune beschouwd als één van de mooiste kustdorpjes van

Zuid-Afrika. Er bestaat tevens een mogelijkheid tot bezoek aan Monkeyland, 

Birds of Eden of Tenikwa wildlife center, of zelfs een bootcruise bij zondsondergang 

in de lagune.

Dag 10 De Tuinroute     " Oudtshoorn "  120 KM Buffelsdrift Game lodge

Welkom in Oudtshoorn, de struisvogelhoofdstad van Zuid-Afrika. We bezoeken een

struisvogelboerderij om deze bijzondere dieren van nabij te leren kennen. Dan rijden 

we verder naar Buffelsdrift safaripark . 

Slapen doen we hier in een luxetent, opgesteld naast een grote dam waar de wilde 

dieren die daar vrij rondlopen ’s avonds komen drinken. De perfecte plek voor onze

derde safari met open jeep. 

https://buffelsdrift.com 

http://safariostrich.co.za/

Dag 11 De Tuinroute       " Oudtshoorn " 50 KM Buffelsdrift Game lodge

Maak kennis met de ondergrondse schoonheid van de Cango grotten tijdens een 

begeleide avontuurlijke tour.

In de namiddag zijn we klaar voor een " Meet and Greet met de olifanten" .

http://www.cango-caves.co.za/

Dag 12 De Tuinroute "Route 62 " 435 KM Durbanville

Voor we vertrekken in Buffeldrift safaripark gaan we eerst nog op zoek naar de Cheeta's .

De terug rit gaat langs de schilderachtige Route 62 , een alternatieve route met vele

geheimen en verschillende mooie stops onderweg .

https://buffelsdrift.com/
http://safariostrich.co.za/
http://www.cango-caves.co.za/
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Dag 13 Vrije tijd aan het zwembad Durbanville

Of in te vullen naar wens ( zie aanvullende attracties ) 

Dag 14 " Stellenbosch en Franschhoek " Durbanville

Vandaag starten we met een wandeling in het oude stadscentrum van Stellenbosch en

bezoeken we het museum. We zijn eindelijk aangekomen in de ‘Boland’, deze streek

wordt ook wel "de Wijnlanden " genoemd en is voorzien van vele groene vruchtbare 

valleien en rijke wijngaarden. We bezoeken verschillende wijnboerderijen om te 

bewonderen, te genieten en te proeven.

Dag 15 "Home sweet Home "

Helaas, het is zover, we moeten U naar de luchthaven brengen waar uw vliegtuig wacht. 

Aan alle mooie liedjees komt een eind maar vast staat dat U nog heel lang zult nagenieten

van deze wonderlijke reis.



Blad 6/7

Inbegrepen in deze reis zijn : *Alle Vervoer per luxe wagen met Vlaamse Chauffeur/Gids .

* Benzine , Tol .

*Toegangsprijzen voor de bezochte attracties , zoals 

* Tafelberg kabelbaan, Het Slaven Museum, Goede hoop kasteel, Bo-Kaap , 

Boot cruise naar de pelsrobben , Kaappunt met Kaap de Goede Hoop , Chapmans peak ,

Township tour , Robbeneiland , Pengiun Kolonie , Leopardskloof , Walvis spotten in Hermanus ,

Open jeep safari in Hartenbos , Paard safari in Botlierskop , Open jeep safari in Botlierskop ,

Cruise op de lagoon in Knysna , Struisvogelboerderij ,  Meet en Greet met de olifanten , 

Cango grotten , Open jeep safari in Buffelsdrift , Opzoek naar de Cheeta's ,

Wijn proeven in Stellenbosch en Franschhoek .

* 14 x Slaapgelegenheid  met ontbijt :

* 8 x Durbanville  , 1 x Hermanus , 2x Hartenbos private game lodge (Mosselbaai) , 1 x Knysna , 

2 x Buffelsdrift safaripark in luxe tenten (Oudtshoorn) .

Niet inbegrepen zijn : * Heen- en terugvluchten

* Dranken, eten, persoonlijke uitgaven en fooien (10% voor alle bedienend personeel) . 

* Persoonlijke verzekeringen (ziekte , annulerings , verloren items , …)

* Extra attracties die niet werden vernoemd in het overzicht

Info : * Deze tour wordt uitgevoerd in een Malariavrij gebied .

* Internationaal paspoort (reispas), nog minimaal 30dagen na terugreis geldig, is vereist.

Zomerseizoen Van 1 Oktober 2022 tot 30 April 2023 .

2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers.

€ 3 600.00 P.P. € 3 200.00 P.P. € 3 000.00 P.P. € 2 900.00 P.P. € 2 800.00 € 2 700.00 P.P.

Winterseizoen Van 1 Mei 2023 tot 30 September 2023 .

2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers.

€ 3 500.00 P.P. € 3 100.00 P.P. € 2 900.00 P.P. € 2 800.00 P.P. € 2 700.00 € 2 600.00 P.P.

Zomerseizoen Van 1 Oktober 2023 tot 30 April 2024 .

2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers.

€ 3 700.00 P.P. € 3 300.00 P.P. € 3 100.00 P.P. € 3 000.00 P.P. € 2 900.00 € 2 800.00 P.P.p.p.

P.P.

p.p.
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2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers.

€ 3 600.00 P.P. € 3 200.00 P.P. € 3 000.00 P.P. € 2 900.00 P.P. € 2 800.00 € 2 700.00 P.P.

Prijzen per persoon op basis van aantal ( Min. 2 Personen )

Stel je ideale reis samen :

* Mogelijkheid voor aanvullende attracties  * !! Niet geschikt voor mensen die niet van adrenaline houden 

* Extra dag safari * Helicopter tours ( vanaf 2 Personen ) 

* Bootcruise walvis-spotten in Hermanus * Paragliding 

* Foto's met de Cheeta's * Zipline

* Wandelroutes ( Hiking) * Quad rijden 

* Paardrijden :  - Tussen de wijngaarden * Bunjee-jump

 - Op het strand * Kooiduiken tussen  de Haaien 

 - Tijdens de safari * Duiken tussen de Zeehonden 

* Kayakken tussen de walvissen 

Hottentots tours is specialist in reizen op maat in Zuid-Afrika . 

Dit is een prachtige tour en kan nog volledig naar uw wensen aangepast worden.

We doen ook grotere groepen , prijs op aanvraag .

Wij kijken ernaar uit U  te mogen ontmoeten ! 

Met vriendelijke groeten ,

Het Hottentots Tour Team ,

Thierry , Jordy en Katia.

Hottentots Shuttle and Tour
7550 Durbanville

Tel : +27 (0)72 316 3562

Email: info@hottentotsshuttleandtour.com

website : www.hottentotsshuttleandtour.com

p.p.

P.P.

mailto:info@hottentotsshuttleandtour.com
http://www.hottentotsshuttleandtour.com/

