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   5-Daagse rondreis Kaapstad, Wijnlanden en Westkust

    Een  Luxe Privaat Tour met Vlaamse gids.

Bij deze 5-daagse privé reis neem ik U mee in een comfortable luxe wagen

doorheen de meest verbluffende landschappen en maakt U kennis met 

de vele verschillende gezichten van het prachtige Zuid-Afrika…

Van mooie ongerepte stranden langs de Westkust en met culinaire 

hoogstandjes in de wijnlanden. 

Voeg daar nog een snuifje cultuur aan toe in het bruisende Kaapstad met zijn 

wereldberoemde Tafelberg en U heeft alle ingrediënten voor een 

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

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

te genieten.
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Dag 1 "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.

Een wandeling door het bruisende Kaapstad " Longstreet " met zijn oude gebouwen en winkeltjes.

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 2 " 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.

De terugweg brengt ons langs het schilderachtige kustdorpjes Simon's Town, Kalkbaai en Muizenberg, 

het hippe surfparadijs.
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Dag 3 "Hermanus  " Durbanville

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

avontuurlijke wandeling naar de luipaardkloof . We bezoeken ook de Pengiun colony 

" Stony Point " met zijn Afrikaanse Pengiuns .

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 4 " Stellenbosch" Durbanville

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

bezoeken we het Stellebosch 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 5 " WestKust " Durbanville

Vandaag gaan we naar de Westkust 

De ongerepte natuur van deze kustlijn en het aanbod van zeevruchten en verse vis

(vooral de plaatselijke kreeft) garanderen een prachtige ervaring op alle gebied.

We lunchen in " Die Strandloper " in Langebaan waar je een echte belevenis hebt 

van een 10-gangen menu van verse vis op Afrikaanse wijze klaargemaakt in Afrikaanse sfeer.

Afsluiten doen we met een wandeling op Bloubergstrand .
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Inbegrepen in deze reis zijn : *Alle Vervoer per luxe wagen met Vlaamse Chauffeur/Gids .

* Benzine , Tol .

*Toegangsprijzen voor de bezochte attracties , zoals 

* Tafelberg kabelbaan, Bootcruise naar Seals Island ( Robben ) , Cape Point en Kaap de Goede Hoop , 

Pinguinkolonie , Walvis-spotten , Harold Porter Botanische Tuin ,  4 x wijn proeven , Stellenbosch Museum ,

Lunch bij "Die Strandloper " .

* 5x Slaapgelegenheid met ontbijt: Durbanville

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

Prijs voor 2 personen 1700 euro

Extra persoon 500 euro

Extra Kind tot 12 jaar 170 euro

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
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