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14-Daagse Avontuurlijke rondreis door Kaapstad en de Tuinroute .

                         Een  Avontuurlijke Privaat Tour met Vlaamse gids.

Een prachtige avontuurlijke reis van zowel Kaapstad als de beroemde Tuinroute 

in Zuid-Afrika tijdens een 14-daagse tour met uw eigen Vlaamse gids

in een comfortable luxewagen.

Van adembenemende safari's in 3 prive wildparken  tot geheimzinnige grotten , 

van quad riding  tot een paardensafari en van een selfie met 

de olifanten tot een cruise op de lagune, van het beklimmen van de Tafelberg

tot een bezoek aan een Township.

Beleef het allemaal op uw eigen tempo want u heeft de volledige vrijheid

om zelf uw tijd in te delen tijdens deze onvergetelijke privéreis.



Blad 2/8

Dag 1 "Kaapstad " Durbanville

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

"African Palm Cottage", waar we U graag een hapje en een drankje aanbieden. 

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

Starten doen we met het beklimmen van één van de 7 wereldwonderen der natuur 

" De Tafelberg ", de uitzichten zijn adembenemend mooi.

De makkelijkste route om deze 1085 meter hoge berg te beklimmen is de Platte

Kloof route. Je begint iets verder bij het Kabelbaanstation en loopt eigenlijk via een 

soort trap van rotsen naar de top.

Een gemiddelde wandelaar doet er ongeveer 2,5 uur over en je komt later met

de Kabelbaan terug.

Na een late lunch verkennen we Kaapstad en 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 , pubs 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 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 naar Kaap de Goede Hoop.

De terugweg brengt ons langs het schilderachtige kustdorpje zoals Simon's Town , 

Kalkbaai en Muizenberg, dit laatste is een echt 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. 

Dag 5 De Tuinroute     "Hermanus  " 150 KM Hermanus

Vandaag starten we met de tuinroute .

We rijden langs de wondermooie kustweg en stoppen in Betty's Baai voor een 

avontuurlijke wandeling naar De Luipaardkloof. 

We bezoeken " Stony Point " met zijn Afrikaanse pinguînkolonie.

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

kustlijn te zien zijn, het stadje biedt ook een verscheidenheid van leuke winkeltjes 

en restaurants.

Dag 6 De Tuinroute  " Mosselbaai " 325 KM Hartenbos Private Game Lodge

Aangekomen in Hartenbos Private Game Lodge ,een klein (860ha) uniek wildpark.

In de namiddag staat er nog een safari in open jeep met ranger en doorkruisen we

de mooiste landschappen .
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Dag 7 De Tuinroute    "Big 5" 70 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 een open jeep safari, begeleid door een park ranger .

Dag 8 De Tuinroute    "Knysna - Plettenbergbaai"                                      120 KM Knysna

Op de weg naar de lagune stoppen we in Wilderness voor een Quad riding 

tussen bossen en duinen .

Knysna wordt met zijn beroemde lagune beschouwd als één van de mooiste 

kustdorpjes van Zuid-Afrika.

Dus een cruise vanuit de waterfront in de lagune behoort zeker tot de mogelijkheden. 

Dag 9 De Tuinroute "Plettenbergbaai  Tsitsikamma"              150 KM Knysna

Tsitsikamma National Park staat met name bekend om het schitterende regenwoud

en de adembenemde kustlijn van maar liefst 80 Km lang. We doen een wandelroute

naar de 77 meter lange hangbrug over de Storms River , of we kajakken landinwaarts.

Om een goed beeld te krijgen van de schitterende natuur kan je natuurlijk ook ziplinen 

waarbij je 30 meter boven de grond doorheen het regenwoud vliegt.

Voor de echte durvers onder ons kan je ook net buiten het park een Bungeesprong doen 

vanaf de Bloukransbrug, met een val van 216 meter is dit de hoogste Bungeejump vanop

een brug ter wereld.
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Dag 10 De Tuinroute     " Oudtshoorn "  150 KM Oudtshoorn

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 voor een "Meet & Greet” met de olifanten. 

Slapen doen we hier 2 nachten in een luxe Guesthouse in de buurt van Oudtshoorn .

http://safariostrich.co.za/

Dag 11 De Tuinroute     " Oudtshoorn "  50 KM Oudtshoorn

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

avontuurlijke tour, na de lunch staat er nogmaals een safari in open jeep 

met ranger geboekt .

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

Dag 12 De Tuinroute       " Route 62 " 250 KM Montagu

De rit gaat langs de schilderachtige Route 62 .

Een prachtige roadtrip door de Karoo ( Half woestijn ) via de bergpassen 

en kleine dorpjes naar Montagu .

We stoppen bij verschillende dorpjes en bezienswaardigheden onderweg.

http://safariostrich.co.za/
http://www.cango-caves.co.za/
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Dag 13 De Tuinroute " Ceres" 185 KM Paarl

Vandaag rijden we via Robertson en Worcester naar Ceres voor de beste zipline van Afrika .

Maar liefst 8 ziplines tussen de 100 en de 290 meter lang zijn er voorzien en dit aan de 

historische Mitchell's Pass tussen de rotsen en boven de koekedouw River .

Dag 14 "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.
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* Benzine , Tol .

*Toegangsprijzen voor de bezochte attracties , zoals 

* Tafelberg enkele rit kabelbaan , cruise naar de robben of snorkelen tussen de robben  , Kaappunt met Kaap 

de Goede Hoop , Pengiun Colony " Stony Point " , Leopardskloof , Spotten van walvissen  , Quad riding , 

1 x open jeep safari met ranger in Hartenbos Private Game Lodge , safari te paard , 1 x open jeep safari in 

Botlierskop  , Cruise op lagoon , hiking naar de hangbrug in Tsitsikamma National Park , 

Struisvogelboerderij , Meet and greet met de Olifanten , zipline in Ceres , 

Cango Caves , 1 x open jeep safari met ranger in Buffelsdrift , Township tour  .

* 13 x Slaapgelegenheid met ontbijt :

* 1 x Hermanus ,2 x Hartenbos Private Game Lodge (Mosselbaai) , 2x Knysna , 

2 x Oudtshoorn , 1x Montagu , 1 x Paarl ,  4 x African Palm Cottage  .  

Niet inbegrepen zijn : * Heen- en terugvluchten

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

* Persoonlijke verzekeringen (ziekte , 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 1 maand 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. 8 Pers. + meer 

€ 3 400.00 P.P. € 3 200.00 P.P. € 2 900.00 P.P. € 2 700.00 P.P. € 2 500.00 € 2 300.00 P.P. 2 100.00 €  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 

€ 3 300.00 P.P. € 3 100.00 P.P. € 2 800.00 P.P. € 2 600.00 P.P. € 2 400.00 € 2 200.00 P.P. 2 000.00 €  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 

€ 3 500.00 P.P. € 3 300.00 P.P. € 3 000.00 P.P. € 2 800.00 P.P. € 2 600.00 € 2 400.00 P.P. 2 200.00 €  P.P.

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

p.p.

P.P.

p.p.
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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 * Extra Kajakken

* Wandelroutes ( Hiking) * Extra Zipline

* Extra Paardrijden :  - Tussen de wijngaarden * Bungee-jump ( Prijs niet in tour inbegrepen )

 - Op het strand * Kooiduiken tussen  de Haaien 

 - Tijdens de safari 

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.

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

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

