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          15-Daagse rondreis Zuid-Afrika
                                      Luxe Privaat Tour met Vlaamse gids doorheen Kaapstad - De Wijnlanden -

De Panorama route en Kruger Park.

Bij deze 15-daagse privé rondreis nemen we u mee

doorheen de meest verbluffende landschappen en maakt u kennis met 

de vele verschillende gezichten van het prachtige Zuid-Afrika…

Van spannende jeep safari's in Kruger Park tot ongerepte stranden 

langst de kustlijn, met culinaire hoogstandjes in de wijnlanden,

voeg daar nog een snufje cultuur aan toe in het het bruisende Kaapstad 

met zijn wereldberoemde Tafelberg en ontdek dit alles in een comfortabel 

4x4 voertuig; dan heeft u alle ingrediënten voor een onvergetelijke reis!
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Dag 1 Lush , Graskop

Vlucht naar Johannesburg + rit naar Graskop.

We stoppen in Pelgrim's Rest.

Dag 2 Lindanda Lodge , Hoedspruit 

Vandaag ontdekken we de Panorama route , we starten met de 

Gorgelift , een glazen lift waarmee je 51m afdaalt naar een 

tropisch regenwoud . We genieten van prachtige uitzichten 

 vanuit sites zoals God's Window, Lisbon waterfalls, Bourcke Luck

Potholes (waar de Blijde Rivier en de Treur Rivier samenkomen),

en de Three Rondavels , het mooiste uitkijkpunt over de canyon.

We rijden verder via de Abel Erasmuspass en door de Hans Strijdom 

tunnel voor 2 overnachtingen in een widlife estate tussen 

Kruger National Park en de Blyde Rivier Canyon.

Dag 3 Lindanda Lodge , Hoedspruit 

In  Hoedspruit bezoeken we nog Moholoholo Rehab centre,  

waar gewonde wilde dieren worden verzorgd. Vervolgens gaan we aan boord van 

een cruise op de Blyde River Canyon , de derde grootste canyon ter 

wereld .

Dag 4 Hazyview Cabanas 

We starten vandaag met een volledige dag in Kruger National Park ,

het grootste en oudste wildpark van Zuid-Afrika (+/- 20.000km²).

We rijden richting Satara en volgen het Noorden via de Olifantsrivier.

Dit gebied staat bekend als het kattenterritorium.

Dag 5 Hazyview Cabanas

Tweede dag in Kruger National Park.

Het Kruger Park  beschikt over een indrukwekkende dieren-

inventaris : 150 zoogdieren , 507 vogelsoorten , 33 amfibieen , 114 reptielen  en

50 vissoorten hebben er hun thuisbasis.

Dag 6 Hazyview Cabanas

Derde dag in Kruger National Park.

We rijden door een zeer interessant gebied dankzij de aanwezigheid van de Sabie River,  die zelfs 

in extreem droge periodes toch nog altijd water blijft verschaffen voor alle dieren.
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Dag 7  Rio Vista Lodge , Malelane 

Vierde dag in Kruger National Park.

We rijden richting Lower Sabie Camp aan de Sabie Rivier en de Lower Sabie Dam .

Dit gebied kenmerkt zich door prachtig groene grasvelden en heel veel wild.

Dag 8 Rio Vista Lodge , Malelane 

Laatste dag in Kruger National Park.

Dit gebied is totaal verschillend van wat we de vorige dagen zagen;  niet meer zo uitgestrekt,

veel meer bebost en bergen alom, we verkennen nu het volledige Zuidelijke gebied.

Dag 9 African Palm Cottage , Durbanville

Na het ontbijt verlaten we het Oosten van het land en vertrekken 

we richting Johannesburg voor een vlucht naar  Kaapstad, van waaruit 

we onze reis verder zetten .

Dag 10 African Palm Cottage , Durbanville

Starten doen we in Kaapstad met het bezoeken van één van de 7 wereldwonderen der natuur 

nl. de "Tafelberg"; de uitzichten vanop de top 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 restaurants en

typische kruidenwinkeltjes verspreiden.

Vlakbij de stadstuinen bevindt zich het "Slaven Museum" waar je meer te weten

komt over de slavernij en de apartheidsjaren.

Het oudste gebouw van Zuid Afrika , "Kasteel de Goede Hoop" , is een historisch monument 

dat nog steeds een herinnering biedt aan hoe de mensen vroeger in Kaapstad leefden.

We gaan nog langs de Green Market in het centrum en afsluiten doen we in de V&A Waterfront,

een typisch gezellig haventje met lekkere restaurants , pubs en prachtige winkels.
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Dag 11 African Palm Cottage , 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 om te snorkelen tussen de honderden pelsrobben die daar  hun thuis hebben . 

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 oceaan en de bergen tot aan 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 zwartvoet Pinguïns.

De terugweg brengt ons langs schilderachtige kustdorpjes zoals 

Kalkbaai en Muizenberg, waarvan het laatste echt een echt surfparadijs is.

Dag 12 African Palm Cottage , 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. 

Dag 13 African Palm Cottage , Durbanville

Vandaag starten we met een wandeling in het oude stads centrum van Stellenbosch 

en bezoeken we het Stellenbosch museum.

We zijn eindelijk aangekomen in de Boland! Deze streek wordt ook wel de 'Wijnlanden' genoemd,

en is bekend voor zijn vele groene vruchtbare valleien en rijke wijngaarden.

We bezoeken verschillende wijnboerderijen om te bewonderen, te genieten en te proeven.

Dag 14 African Palm Cottage , Durbanville

Vandaag bezoeken we Franschhoek , een stijlvol dorp met een groot aanbod aan elegante winkels

en restaurants en verschillende internationaal bekende wijnboerderijen... Kortom een uitstekende 

manier om optimaal te genieten van uw laatste dag.

Dag 15

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

Aan alle mooie liedjes komt een eind maar vast staat dat u nog heel lang zult nagenieten

van deze wonderlijke reis .
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Inbegrepen in deze reis zijn : *Alle Vervoer per luxe wagen met  Nederlandstalige nationale gids en chauffeur .

*Toegangsprijzen voor de bezochte attracties , zoals : Pelgrim's rest ,

* Panorama route : Graskop Gorgelift -  God's Windows - 

Bourke Luck Potholes - Three Rondavels . 

Boottocht op de Blyde River Canyon lake, Moholoholo Rehab Center .

5 volledige dagen  in het Kruger National Park .

Binnenlandse vlucht Johannesburg - Kaapstad  .

Tafelberg - Slaven Museum - Kasteel de Goede Hoop -

Cruise naar de zeehonden - Chapmans Peak - Kaappunt en 

Kaap de Goede Hoop - Boulders beach - Township tour - 

Wijn Proeven in Stellenbosch en in Franschhoek .

* 14 x Slaapgelegenheid   .

1 x Graskop , 2 x Hoedspruit , 3 x Hazyview , 2 x Malelane , 

6 x Durbanville .

Niet inbegrepen zijn : * Heen- en terugvluchten Belgie

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

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

* Extra attracties die niet werden vernoemd in het overzicht

Info : * Internationaal paspoort (reispas), nog minimaal 1 maand na terugreis geldig, is vereist.

Deze prachtige rondreis kan nog volledig naar uw wensen aangepast worden.
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2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers. 8 Pers. + meer 

€ 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. 2 600.00 € P.P.

Winterseizoen Van 1 Mei 2023 tot 30 September 2023 .

2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers. 8 Pers. + meer 

€ 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. 2 500.00 € P.P.

Zomerseizoen Van 1 Oktober 2023 tot 30 April 2024.

2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers. 8 Pers. + meer 

€ 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. 2 700.00 € P.P.

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

Betalingsvoorwaarden :

35% van de totale reissom na ondertekening van de reisovereenkomst .

35% 3 maanden voor aankomst.

30% 1 maand voor aankomst .

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.

p.p.
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