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9-Daagse rondreis door de Tuinroute.
                         Een Luxe Avontuurlijke Privaat Tour met Vlaamse gids.

Ontdek de schoonheid van de beroemde Tuinroute in Zuid-Afrika

tijdens een 9-daagse avontuurlijke tour met uw eigen Vlaamse gids,

in een comfortable luxewagen.

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

van een paardensafari en van een selfie met  de olifanten tot een cruise op de Lagune.

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

om zelf uw tijd in te delen tijdens deze onvergetelijke privéreis.
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Dag 1 De Tuinroute     "Hermanus  " 150 KM Hermanus

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 pinguïnkolonie.

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

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

en restaurants.

Dag 2 De Tuinroute  " Mosselbaai " 325 KM Hartenbos Private Game Lodge

Aangekomen in Hartenbos Private Game Lodge , in dit kleine (860ha) unieke

wildpark starten we in de late namiddag een safari in open jeep en doorkruisen we de 

mooiste landschappen,

Dag 3 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 .
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Dag 4 De Tuinroute    "Knysna - Plettenbergbaai"                                      120 KM Knysna

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

kustdorpjes van Zuid-Afrika.

Een cruise vanuit de waterfront op de lagoon behoort tot de mogelijkheden. 

Verder zijn een bezoek aan Monkeyland of Birds of Eden of Tenikwa

wildlife centre zeker de moeite waard.

Dag 5 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 door 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.

Dag 6 De Tuinroute     " Oudtshoorn "  150 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  voor een open jeep safari in de bush . 

Slapen doen we hier 2 nachten in een luxetent, opgesteld naast een grote dam waar 

de wilde dieren die daar vrij rondlopen komen drinken. 

https://buffelsdrift.com 

http://safariostrich.co.za/

https://buffelsdrift.com/
http://safariostrich.co.za/
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Dag 7 De Tuinroute     " Oudtshoorn "  50 KM Buffelsdrift Game lodge

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

avontuurlijke tour, na de lunch staat er nog een " Meet and greet met de olifanten op" .

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

Dag 8 De Tuinroute       " Route 62 " 240 KM Montagu

We rijden tot aan de Zwartbergpas waar we de gravel nemen richting Montagu .

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

en kleine dorpjes naar de groene wijngaarden.

We stoppen bij verschillende dorpjes en bezienswaardigheden onderweg.

Dag 9 De Tuinroute       " Route 62 " 160 KM

De terugrit gaat langs de schilderachtige Route 62 .

We stoppen bij verschillende dorpjes en bezienswaardigheden onderweg .

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


Inbegrepen in deze reis zijn : *Alle Vervoer per luxe wagen met Vlaamse Chauffeur/Gids . Blad 5/6

* Benzine , Tol .

*Toegangsprijzen voor de bezochte attracties , zoals 

* Pengiun Colony " Stony Point " , Leopardskloof , Spotten van walvissen  , 

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

Botlierskop  , Cruise op lagoon , 1x Monkeyland of  Birds of Eden of  Tenikwa wildlife centre ,

Tsitsikamma National Park , Kajakken of  Ziplines , Struisvogelboerderij , Meet and greet met de Olifanten ,

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

* 8 x Slaapgelegenheid in :

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

2 x Buffelsdrift safaripark in luxe tenten (Oudtshoorn) , 1 x Montagu .

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.

€ 2 400.00 P.P. € 2 350.00 P.P. € 2 300.00 P.P. € 2 250.00 P.P. € 2 200.00 € 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.

€ 2 300.00 P.P. € 2 250.00 P.P. € 2 200.00 P.P. € 2 150.00 P.P. € 2 100.00 € 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.

€ 2 500.00 P.P. € 2 450.00 P.P. € 2 400.00 P.P. € 2 350.00 P.P. € 2 300.00 € 2 200.00 P.P.

p.p.

P.P.

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

€ 2 400.00 P.P. € 2 350.00 P.P. € 2 300.00 P.P. € 2 250.00 P.P. € 2 200.00 € 2 100.00 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 * Kajakken

* Wandelroutes ( Hiking) * Zipline

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

 - Op het strand * Kooiduiken tussen  de Haaien 

 - Tijdens de safari * Duiken tussen de Zeehonden 

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

p.p.

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

