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Samenvatting en kosten - voorstel meivakantie 2019 
4 of 8 personen  -  vertrek zaterdag 20 april 2019 
 
 

Inbegrepen 
 
Lijnvluchten   
 
Intercontinentale vluchten met Austrian Airlines/ Lufthansa 
Lokale vluchten met British Airways/ Comair 
 
Autohuur 
 
Via Europcar, categorie E (bij 8 personen) of categorie V (bij 4 personen) met Classic Plus 
voorwaarden en ongelimiteerde kilometers  
 
Accommodatie, maaltijden, transfers, toegangsprijzen, activiteiten, etc. 
 

 
Accommodatie 

 
Plaats 

 
Maaltijden 

 
Nachten 

 
Opmerkingen 

     
Houtkapperspoort Kaapstad SC 4 Incl. transfer 
Lekkerwijn Franschhoekvallei BB 2  
18 On Kloof GH Gordon’s Bay BB 2  
Tlopi Rest Camp Marakele NP SC 2  
Wild Ivory Lodge Welgevonden GR FBA 2 Incl. 4 wildritten per volwassene 
 
Totaal aantal nachten via OIA 

   
12 

 
 

 
Overig 
 
Uitgebreide Reisinformatie per land 
Routebeschrijvingen, telefoon- en alarmnummers ruim voor vertrek 
Reserveringskosten, SGR dekking en bijdrage Calamiteitenfonds 
 

De prijsindicatie voor het arrangement zoals boven omschreven is  
€ 15.320,00 bij 8 volwassenen. 
€ 7.100,00 bij 2 volwassenen en 2 kinderen tussen 6-12 jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
Niet inbegrepen 
 
Drankjes, overige maaltijden, benzine, bijkomende kosten autohuur (voor uitleg over Classic Plus 
dekking, belangrijke huurvoorwaarden en bijkomende kosten ter plaatse zie de Bijlage Autohuur), 
lokaal te betalen toegangsprijzen en activiteiten, fooien, reis- en annuleringsverzekeringen.
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Programma van dag tot dag  
 
Afkortingen 
 

BO  =  bed only = alleen logies d.w.z. alleen slapen, geen gegarandeerde mogelijkheid tot koken   
SC  =  self-catering  d.w.z. slapen plus eenvoudige kookgelegenheid  
BB =  bed & breakfast = logies en ontbijt 
DBB  =  dinner, bed & breakfast = half pension 
FB  =  full board  = vol pension 
FBA = vol pension plus activiteiten (bijv. wildritten en/of wandelingen), meestal excl. drankjes    
AI = All-Inclusive = vol pension plus drankjes (met enige restrictie)                 
NP =  Nationaal Park 
pppn = per persoon per nacht 

 
Vluchtschema’s zijn onder voorbehoud tot en met de dag van vliegen.  
 
Zaterdag 20 april t/m dinsdag 23 april 2019 
 
Vertrek vanaf Schiphol met bijvoorbeeld Austrian Airlines vlucht OS378 om 07.00 uur. Aankomst 
Wenen om 08.55 uur. Daar overstappen en door met vlucht OS31 om 11.15 uur. Aankomst Kaapstad 
om 22.40 uur.  
 
U wordt opgewacht op het vliegveld en overgebracht naar uw bestemming voor de komende nachten: 
HOUTKAPPERSPOORT (SC), op de Constantia Nek (op de hellingen van de Tafelberg), op het 
Kaaps schiereiland tussen de buitenwijk Constantia en het dorpje Houtbaai. Dit is een klein park met 
een serie goede ingerichte huisjes (‘cottages’) in een mooie groene omgeving. De inrichting is 
praktisch – u heeft o.a. terrasje, slaapkamer(s), zitkamer, keuken met keukengerei, elektrische 
kookplaat, magnetron en oven. Eén van de weinige adressen op het volgebouwde schiereiland met 
self-catering accommodatie (dus met keuken) waar nog ruimte is tussen de huisjes. Er is geen 
restaurant (maar op korte rijafstand wel). Er is wel een zwembad, speeltuin, tennisbaan en 
wasservice. Er zijn diverse goede wandelpaden vanaf het terrein en in de directe omgeving. 
Houtkapperspoort ligt gunstig  “in het midden” van het schiereiland en belangrijke attracties, bijv. een 
bezoek aan het centrum (20-30 minuten), Botanische Tuinen (10 minuten), stranden langs de west of 
oostkant van het schiereiland, de pinguïns bij Boulder’s Beach en Kaap de Goede Hoop. 
www.houtkapperspoortresort.co.za 
 
Begroot: 4 tweepersoonshuisjes (of minder) 
 
De volgende ochtend wordt om ca. 09.00 uur uw huurauto categorie E (bijvoorbeeld Hyundai H1 busje 
of gelijkwaardig) of categorie V (bijvoorbeeld Toyota Avanza automaat of gelijkwaardig) met Classic 
Plus bezorgd door een vertegenwoordiger van Europcar. De bezorgkosten worden via uw creditcard 
verrekend. Zie ook de bijlage Autohuur van het voorstel voor belangrijke voorwaarden voor de 
autohuur. Na het tekenen van het contract met Europcar (lees dit goed door) kunt u uitleg krijgen over 
de werking van de auto.  
 
Vervolgens heeft u tijd om Kaapstad en omgeving te verkennen. Kaapstad groeit steeds meer in 
populariteit en wordt bijvoorbeeld in Engeland gezien als één van de 10 beste steden ter wereld om te 
bezoeken. Inderdaad is de stad zeer mooi gelegen, omringd door oceanen en gedomineerd door de 
Tafelberg. Er zijn vele attracties, zeer chique en kosmopolitische stukken, maar het wordt ook steeds 
drukker en duurder. Het contrast met de omliggende sloppenwijken en de rest van het land is al 
enorm. Sterker nog, het is bijna niet voorstelbaar dat juist een dergelijke stad op het puntje van het 
continent Afrika ligt. Wanneer je vanuit Europa in Kaapstad aankomt, valt het nog niet zo op, maar 
wanneer je zojuist een lange reis door het uitgestrekte, droge, hete en meest straatarme (Zuid-) Afrika 
hebt gemaakt voelt het letterlijk aan als een andere wereld. Kaapstad is voor de liefhebbers. Kaapstad 
is uniek. Het lijkt niet op de rest van Afrika…  
 
Bekende attracties in Kaapstad: 
 
Het Kasteel. Dit is het oude fort van Kaapstad. Oorspronkelijk in hout opgericht door Jan van 
Riebeeck, later vervangen door steen, en stukje bij beetje uitgebreid. Op werkdagen wordt dagelijks 
om 10.00 en om 12.00 uur de “Sleutelceremonie” uitgevoerd door daar gelegerde soldaten (het is nog 
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steeds een militaire basis), gevolgd door het afvuren van een “minikanon” (afstand houden ook al lijkt 
het klein!!). Om 11.00 uur vertrekt een begeleide tour die u door meerdere musea en verborgen 
hoeken van het Kasteel zal voeren. U kunt ook de aardige kaart kopen bij de ingang. Het fort en de 
daarin bewaarde schatten behoren tot de oudste door Europeanen geïntroduceerde in het land en is 
daarom zeer bijzonder voor de Zuid-Afrikanen. Voor ons zijn niet zozeer de ouderdom maar de vele 
banden met Nederland/ de VOC interessant, en tevens het zichtbare verval van de Nederlandse 
invloed vanaf de achttiende eeuw. Toegang ca. € 2,50 pp.  
 
De wereldberoemde Tafelberg, die overal hoog en nog altijd ongenaakbaar boven de stad uittorent, 
en Kaapstad tot één van de mooist gelegen steden ter wereld maakt, is zeker een bezoek waard. U 
kunt wandelen (diverse routes en alleen voor de echt fitte mensen) of per kabelbaan. Het is zaak bij 
geschikt weer onmiddellijk met de kabelbaan omhoog te gaan want vaak is dit niet mogelijk - of niet de 
moeite - bijvoorbeeld wanneer er wolken over de bergen heen hangen (het Tafelkleed) of wanneer het 
te hard waait en de kabelbaan niet gaat. Dus … als het mooi weer is – gelijk gaan! Soms is de 
Kabelbaan gesloten voor onderhoud. De schommel heeft een draaiend plateau zodat u 360 graden 
kunt uitkijken bij het naar boven gaan (maar niet de randen vasthouden a.u.b.) Let ook goed op 
eventuele bergbeklimmers die vaak op de meest onmogelijk richels balanceren, vooral in het 
weekend. Bovenop kunt u wandelen en van het uitzicht genieten. U ziet duidelijk Robbeneiland in de 
verte, en de vele wijken rondom Kaapstad. Er is een eenvoudig restaurant, toiletten, etc. Indien u de 
toeter hoort a.u.b. gelijk terug naar de kabel want dan is er storm op komst. Retourtje met de 
kabelbaan ca. € 17,00 pp.  
 
Tip: ons advies is om zelf van tevoren online tickets te boeken. Dit gaat zeer gemakkelijk en u kunt 
dan kiezen voor een ticket dat u kunt gebruiken op één van meerdere dagen zodat u kunt gaan 
wanneer er geen wolkendek ligt (het zogenaamde ‘tafelkleed’). Nog een tip: tenzij u erg fit bent, let op 
dat u een retour (=return) tickets boekt… Zie http://www.tablemountain.net.  
 
Kaap de Goede Hoop is goed te combineren met eerst een bezoek aan Boulders Beach bij Simons 
Town. Een zeer mooi strand met indrukwekkende rotsen, één van de weinige plekken waar de 
Afrikaanse Pinguïn broedt. Deze grappige vogel is ook bekend als Jackass Pinguïn i.v.m. het 
balkende geluid dat ze maken. U kunt de vogels tot zeer dicht naderen, op het strand zelf, waar ze 
nog weg lopen en in de omliggende duinen waar ze soms letterlijk onder de lage hekjes broeden. 
Aardig om “en route” te doen, wel soms erg druk, dus hoe vroeger in de morgen hoe beter. Het is 
fascinerend om te zien dat de pinguïns nog steeds hier hun broedplaats kiezen, hoewel er inmiddels 
aan alle kanten woonhuizen zijn verrezen. Er wordt een kleine toegangsprijs geheven. De volgende 
eventuele stop is de Black Marlin, een zeer goed restaurant maar absoluut noodzakelijk om in de 
drukkere periode (zeg oktober-maart) te boeken. Dan door naar Cape Point, ofwel Kaap de Goede 
Hoop. Niet de meest zuidelijke punt van Afrika (dat is Cape Agulhas) maar wel het meest 
zuidwestelijke punt en ontegenzeggelijk indrukwekkender. Ook niet het punt waar de Atlantische en 
Indische Oceaan samenkomen (ook weer Cape Agulhas) maar who cares. Het is prachtig, vooral bij 
goed weer, de oceaan respectievelijk groen dan turkooizen dan blauw, de lucht meestal ook blauw, de 
wolken en stranden wit. U kunt regelmatig walvissen en/of dolfijnen zien, die goed te zien zijn omdat u 
zo hoog staat. Het laatste stukje van de punt is per tandwiel cabine  te bestijgen (of een aangename 
wandeling), en dan nog een flink steil stuk naar de vuurtoren. Kaap de Goede Hoop zelf is het kleine 
puntje dat rechts van u in zee uitsteekt (als u met de rug naar de vuurtoren staat). U kunt hier ook 
heenrijden en de bekende foto achter het naambordje Cape of Good Hope maken. De rit heen en 
terug is mooi, langs de westkant is mooier maar langer. Het blijft een prestatie om zo’n mooi 
natuurgebied op korte afstand van een miljoenenstad te behouden. Toegang tot het park ca. ZAR 135 
pp. Boulders Beach ca. ZAR 70 pp.  
 
Robben Eiland is ook een veel bezochte bezienswaardigheid.  Voor deze tocht heeft u ruim een 
halve dag nodig, langer dan voorheen omdat er inmiddels helaas langzamere boten worden gebruikt. 
U kunt kaartjes kopen bij het vertrekpunt aan het V&A Waterfront (loop door het eerste gebouw met 
de winkels langs de haven - de Nelson Mandela Gateway & Museum). Indien u absoluut verzekerd 
wilt zijn van een kaartje moet het van tevoren geregeld / gereserveerd worden (zie ook Township 
Tours). Een boottocht voert u naar het eiland – dit kan bij winderig weer vrij ruig zijn. Na aankomst rijdt 
u met een bus over het eiland waarbij een gids tekst en uitleg verschaft (in het Engels). Hoewel het 
eiland een van de meest politiek geladen plaatsen in het hele land is, is een duidelijke poging gedaan 
ook hier de sfeer van verzoening te laten doorklinken, en wel zo internationaal mogelijk. De 
Nederlanders worden niet genoemd vanwege de kolonisatie van de Kaap, de meedogenloze 
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behandeling van slaven en “misdadigers” op het eiland, maar als initiator van de internationale boycot 
ten tijde van de Apartheid. En zo krijgt elke nationaliteit een meest positieve vermelding. Na deze 
eerste introductie per bus stapt u uit bij de gevangenis zelf en volgt een uitleg door een ex-politieke 
gevangene. Dit tweede deel van de excursie is gericht op uitleg van het Apartheidssysteem zelf en de 
desastreuze uitwerking op elk aspect van het de Zuid-Afrikaanse maatschappij tot aan einde van de 
jaren tachtig - en tot vandaag. Uiteraard is de persoonlijke ervaring van deze gids indrukwekkend. Wel 
veronderstelt hij vaak een vrij grote kennis van de geschiedenis (en van de Engelse taal). Hier ziet u 
ook meer van de gevangenis zelf, waaronder de slaapzalen en de cel van Nelson Mandela. Tenslotte 
vermelden we nog dat Robben Eiland één van de beste plekken is om Kaapstad/Tafelberg te 
fotograferen.  
 
Ook dit kan eventueel van tevoren door u geboekt worden via de officiële website www.robben-
island.org die doorlinkt naar een ticketsite. De site werkt niet altijd goed. De boten vertrekken vanaf de 
Nelson Mandela Gateway (overal aangegeven aan het Waterfront) vanaf 09.00 uur. Half uur tot een 
kwartier voor vertrek aanwezig zijn. Kosten ca. € 20,00 voor een tocht van 3,5 uur. 
 
Rond Kaapstad kunt u ook township tours doen, bijvoorbeeld naar Khayelitsha en Langa. U bezoekt 
dan een dergelijke wijk  onder begeleiding van een lokale gids. In de Apartheids periode mochten 
blank en zwart niet in dezelfde gebieden wonen. De Townships werden buiten de steden en dorpen 
gebouwd voor de zwarte (en kleurling) bevolking. Aan de randen van de formele townships van 
Johannesburg, Kaapstad en Durban verrezen op hun beurt uitgestrekte krottenwijken van 
plattelandsbewoners op zoek naar inkomen en geluk in de grote stad. Na het einde van de Apartheid 
in 1994 werden de diverse wetten afgeschaft en formeel mag nu iedereen wonen waar hij/zij wil. Maar 
nog steeds woont het grootste deel van de zwarte stadsbevolking in de townships. Tijdens een 
township tour maakt u kennis met hun dagelijks leven. Hoewel er ook beter ontwikkelde gedeeltes zijn 
staat het toch in sterk contrast staat met de rijkere (en hoofdzakelijk blanke) voorsteden. U brengt 
meestal een bezoek aan een “shebeen” (township kroeg), school, weeshuis, gebieden die belangrijk 
waren tijdens de apartheidsstrijd en maakt kennis met de lokale bevolking. Veel lokale touroperators 
bieden een tour aan van een halve dag tour, of een “culturele” – tour van een hele dag (vaak in 
combinatie met Robbeneiland). Hoewel veel mensen enige gêne voelen en bang zijn om “aapjes te 
kijken” zijn de township inwoners zeer gewend aan bezoekers. Het is voor velen een eye-opener die 
hun blik op Zuid-Afrika voorgoed verandert (lees: realistischer maakt). Wij bevelen het van harte aan. 
Het is eventueel mogelijk een township tour van tevoren via ons te boeken. Echter, meestal raden wij 
aan in de steden niet teveel data/excursies van tevoren vast te leggen. U houdt zo de vrijheid indien u 
ter plaatse nog andere plannen maakt, of als het weer mee/tegenvalt etc. U kunt dit gemakkelijk zelf 
ter plaatse regelen via uw bestemming of via de Tourist Information aan het Waterfront, of 
bijvoorbeeld via de tour operator Ilios Travel, www.ilios.co.za. Eén waarschuwing: bezoek de 
townships alléén onder begeleiding van een lokale gids. Indien u geïnteresseerd bent in het roerige 
verleden van Zuid-Afrika en u in Johannesburg komt is een bezoek aan het daar gelegen 
Apartheidsmuseum ook de moeite waard. In Kaapstad kunt u eventueel nog het District Six Museum 
bezoeken. 
 
Indien u meerdere activiteiten wilt doen, bijvoorbeeld een bezoek aan Robben Eiland, District Six en 
een township, kunnen wij dit in één tour regelen. Dit is soms ook de enige manier om verzekerd te zijn 
van toegang tot Robbeneiland. Kostenindicatie vanaf ca. 70,00 pp tot ca. € 150 pp voor een privé tour. 
 
De Botanische Tuinen van Kirstenbosch zijn ook een zeer aan te bevelen excursie, vooral bij mooi 
weer. Dit is een prachtig park met meer dan 7600 inheemse plantensoorten. Het hele jaar door bloeit 
er wel wat. U kunt er wandelen - enkele wandelingen gaan over in de hiking trails in het berg reservaat 
gebied achter de tuinen. Een mooie plek om te picknicken (er is ook een cafetaria en restaurant). Er is 
tevens een goede winkel en een vrijwel permanente expositie van de beroemde Zimbabwaanse 
stenen beelden van Chapungu. De meeste beelden zijn prachtig en vervaardigd van harde 
steensoorten (dus niet van soapstone). Deze beelden zijn te koop en het is wellicht nuttig op te 
merken dat - indien u een groot beeld laat verschepen - de verkoopprijs inclusief verpakking, 
verzekering en verscheping naar Europa is. Dit wordt gefinancierd uit het verlaagde BTW tarief dat u 
betaalt (6%) indien het beeld verscheept wordt. Bij aankomst in Nederland betaalt u een verlaagd 
BTW tarief omdat het kunst is. Indien het beeld klein is en door u zelf wordt meegenomen kunt u 
uiteraard wel de normale BTW (14%) terugkrijgen op het vliegveld. Tevens wordt nog eens vijftien 
procent van de verkoopprijs aan Kirstenbosch Botanische Tuinen gedoneerd. Vraag om een “Tax 
Invoice for VAT refund purposes”. Toegang ca. € 4,00 pp. 
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Nog een tip: met de Hop-On-Hop-Off bus kunt u veel bezienswaardigheden bezoeken. Deze 
organisatie rijdt in “topless bussen”- rode dubbeldekkers met open bovenkant. Zij stoppen bij zo’n 30 
haltes. Vaak staat bij de halte een medewerker van de bus die u verder helpt. Aan boord krijgt u via 
een oortje lang niet slecht commentaar in de taal van uw keuze (waaronder Afrikaans – probeer het 
eens!). Er zijn verschillende routes die onder meer de hier reeds genoemde punten, maar ook het 
oude centrum, allerlei musea, het V&A Waterfront, de stranden van Camps Bay en zelfs een 
wijnlandgoed in Constantia en een sloppenwijk in Houtbaai aandoen. Voor dagexcursies naar verder 
gelegen punten als de wijngebieden en Kaap de Goede Hoop wordt een volledig dichte bus gebruikt. 
Zie verder: www.citysightseeing.co.za. 
 
24 en 25 april         Afstand ca. 75km 
 
Een relatief korte rit naar LEKKERWIJN (BB), in Groot Drakenstein, aan het begin van de 
Franschhoekvallei, op ca 10 minuten rijden van het dorpscentrum van Franschhoek. De geschreven 
geschiedenis van deze bijzondere locatie gaat terug tot 1690 en is daarmee de eerste door 
Europeanen bewoonde plek in de vallei. Nu staat er een prachtige “Homestead” in deels Kaaps-
Hollandse stijl, gevuld met familiestukken en antiek. Lekkerwijn wordt gerund door Simon (naast 
enthousiaste hoeder van zijn familie-erfgoed ook kinderpsychiater) en zijn partner Ross (uit 
Schotland). Het guesthouse is het best onder te verdelen in een Voorhuis en een Achterhuis. Het 
Voorhuis is gevuld met antieke meubelen  en voorwerpen, elk met een lange geschiedenis. Hier is ook 
de Dining Hall waar het ontbijt genuttigd wordt, en eventueel avondeten (van tevoren afspreken). De 
schilderijen van Simon’s voorouders sieren het trappenhuis. Hij kan prachtig vertellen over deze 
historische plek. Het begin willen we alvast verklappen. De naam Lekkerwijn is waarschijnlijk 
afkomstig van de allereerste Europeaan in de vallei, een Franse Hugenoot genaamd L'Ecrivain (= De 
Schrijver). Deze naam was te moeilijk voor de locale Afrikaners - vandaar zeer waarschijnlijk de 
verbastering tot “Lekkerwijn”. Helaas mocht Monsieur L’Écrivain slechts kort genieten van zijn 
boerderij. Al 7 jaar na zijn aankomst (in 1690) werd hij vermoord door zijn buren… 
 
Aan de achterkant is de boerderij-oorsprong van Lekkerwijn zichtbaar. Het is er rommeliger maar 
gezellig, met onder andere een verrassende binnenplaats waar in de zomer kleine dieren als konijnen 
en schildpadden worden gehouden. In de vleugel zijn de slaapkamers voor de B&B gasten, beneden 
en boven, elk met een eigen karakter. Luxe is het niet (de goede oude tijd was redelijk Spartaans), 
maar sfeervol is het zeker. Het sanitair is uiteraard wel modern. Daarnaast is er nog een self-catering 
unit, genaamd Coach House Cottage (dus het koetshuis), geschikt voor degenen die langer willen 
blijven of zelf willen koken. Hier is een slaapkamer met douche en toilet, keukentje, eigen lounge (met 
nog een slaapbank), TV. Op wat er nog over is van het landgoed leven onder meer pauwen, twee 
(tamme) dwergvarkens en uilen. In de ruime tuin is een klein zwembad voor de afkoeling. Voor kleine 
kinderen is er onder meer een zandbak, speelkamer, schommels, en een kamer met stapelbedden. 
Ze kunnen naar hartenlust buiten spelen.  
 
Lekkerwijn ligt buiten het dorp vlakbij beroemde wijngaarden als Solms Delta, (hier is ook een klein 
museum met nog meer geschiedenis), Allée Bleue (dichtstbijzijnde restaurant) en Boschendal (leuk 
voor picknicks). In het gezellige dorp (ca. 15 minuten rijden over één lange rechte weg) zijn 
uitstekende restaurants waaronder Haute Cabrière, French Connection, Reuben’s en het 
wereldberoemde Le Quartier Francais (o.l.v. Nederlandse topchef Margot Janse). Vervoer naar en 
van het dorp kan door het guesthouse geregeld worden (ook ’s avonds). www.lekkerwijn.com 
 
Wilt u liever in het dorp zelf verblijven, dan kan dat natuurlijk ook. Laat het ons weten en dan nemen 
wij een ander guesthouse op in uw reisschema.  
 
De belangrijkste wijngebieden rondom Kaapstad zijn Stellenbosch en Franschhoek. Stellenbosch is 
een historisch stadje met meer dan 200 gebouwen in het centrum die vallen onder monumentenzorg. 
Een wandeling door de Dorpstraat en een bezoek aan het Dorpsmuseum voeren u terug naar het 
Stellenbosch van de 19de eeuw. Vergeet ook niet om een kijkje te nemen bij Oom Samie Se Winkel, 
een echte winkel van Sinkel. Franschhoek ligt wat verder van Kaapstad af dan het drukkere 
Stellenbosch, aan het einde van een prachtige vallei. Tot ver op de berghellingen ziet u de 
wijngaarden, sommigen slechts heel klein. Het grondgebruik is hier zeer intensief. Franschhoek is een 
pittoresk plaatsje dat zich heeft ontwikkeld tot de culinaire hoofdstad van Zuid-Afrika. Er zijn meer dan 
30 restaurants, waarvan de meeste uitstekend.  
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26 en 27 april         Afstand ca. 50km 
 
Zuidwaarts via Somerset West naar 18 ON KLOOF GUESTHOUSE (BB) in Gordon’s Bay, één van de 
vissersdorpen langs False Bay, de grote baai ten zuid-oosten van Kaapstad. Gordon’s Bay ligt op een 
half uur rijden van het vliegveld en tevens op korte afstand van Stellenbosch en de wijngebieden. 18 
on Kloof is een kleinschalig adres met slechts 4 kamers. Vanuit de kamer heeft u een prachtig 
panoramisch uitzicht op zee. Er zijn goede restaurants op loopafstand. In deze omgeving is er nog 
veel zichtbaar van het traditionele vissersleven. Dagelijks varen de boten uit en de haven is altijd 
levendig. Vlak bij het guesthouse is een klein strandje, op loopafstand is het bredere strand van 
Gordon’s Bay. Op een kwartier rijden is het dorp Strand waar één van de bekendste stranden van 
Zuid-Afrika is. In het hele gebied zijn vaak zeerobben en soms walvissen te zien. De receptie kan u 
helpen bij het verkennen van de omgeving – er is veel te doen o.a. golf, wijnroutes, kayaking op zee, 
pinguïns bij Stoney Point (veel rustiger dan bij Boulder’s Beach), vissen, paardrijden en nog veel 
meer. www.18onkloof.co.za 
 
28 en 29 april         Afstand ca. 45km 
 
Terug naar het vliegveld van Kaapstad. Huurauto inleveren bij Europcar en vertrek met British Aiways/ 
Comair vlucht BA6406 om 09.00 uur. Aankomst Johannesburg om 11.00 uur. Ophalen volgende 
huurauto categorie E of categorie V bij Europcar. 
          Afstand ca. 275km 
 
Op weg naar de eerste safari in MARAKELE NATIONAL PARK in het hart van de Waterbergen. 
Marakele betekent in het Tswana ‘veilige plaats’. Marakele is een overgangsgebied tussen het dorre 
westen en het vochtige oosten met als gevolg dat hier een grote verscheidenheid dieren maar ook 
interessante planten als de geelhoutboom (Yellowwood), reuze palmvarens (cycads) en boomvarens 
worden aangetroffen. Verder heeft het park ook één van de grootste broedkolonies Kaapse Gieren 
(meer dan 800 paren kolonies). Het park is in ontwikkeling en op dit moment nog onderverdeeld in 
verschillende secties. Niet alle wegen zijn toegankelijk voor normale voertuigen. U kunt bij de receptie 
wildritten boeken. Overnachting in Tlopi Rest Camp (SC), op de oevers van de Apiesrivierpoort Dam. 
Het kamp bestaat uit luxe tenten met eigen badkamer en keuken. Er is geen restaurant in het park zelf 
dus vergeet niet om onderweg eten te kopen. Er is wel een klein restaurantje net buiten het park, 
tegenover de receptie. U moet u voor 17.00 uur bij de receptie melden, vandaar is het nog 17 km naar 
Tlopi.  
 
Begroot: een huis met keuken voor 8 personen 
Toegangsprijzen (Conservation Fees) niet inbegrepen. Kostenindicatie R192 pppd 
 
30 april en 1 mei        Afstand ca. 90km 
 
U sluit de reis af met een mooie privé safari in WILD IVORY ECO LODGE (FBA), een exclusieve 
lodge in het westelijk deel van het Welgevonden Prive Natuurreservaat. Het is een kleinschalige, eco-
vriendelijke lodge en biedt plaats aan slechts 10 gasten. De lodge ligt in het westelijke deel van het 
natuurreservaat en is gebouwd op een heuvel met uitzicht op een drinkplaats. Er zijn 5 luxe tenten, 
allen met eigen badkamer en een schitterend uitzicht over de omgeving. De lodge bestaat uit een 
centraal gelegen hoofdgebouw met een lounge en restaurant en breed platform met zwembad en 
boma. In de boma wordt op aangename avonden het diner geserveerd. Vanaf het hoofdgebouw 
vertrekt u twee keer per dag op een wildrit onder begeleiding van een ervaren gids. Alle Big 5 
(leeuwen, luipaarden, buffels, olifanten en neushoorns) is hier aanwezig en daarnaast nog vele 
andere dieren. Het park bestaat uit verschillende vegetatiezones zoals onder andere de open vlaktes 
(de zogenoemde plains), bushveld en het bergachtige gedeelte, waar de olifanten vaak te zien zijn. 
Alle maaltijden en gamedrives zijn bij de prijs inbegrepen. Overdag wordt u geacht uit te rusten, 
bijvoorbeeld bij het zwembad met een goed boek (u kunt in principe niet het kamp uit). Indien u rond 
15.00 uur arriveert kunt u gelijk mee met de avondwildrit. www.wildivory.co.za      
 
Wij hebben begroot: luxe safaritenten. Indien u met 8 personen reist verblijft u alleen met het eigen 
gezelschap in de lodge. 
 
De lodge is niet met eigen auto bereikbaar. U laat de auto achter bij de Westelijke ingang van 
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Welgevonden en wordt vandaar per safarivoertuig overgebracht naar de lodge. Bel van te voren de 
lodge om te laten weten hoe laat u ongeveer bij de ingang zult zijn (telefoonnummer volgt later). 
 
Donderdag 2 mei         Afstand ca. 275 km 
 
Na de laatste wildrit en het ontbijt neemt u afscheid van de bush en wordt u teruggebracht naar de 
auto. Door naar OR Tambo International Airport, het vliegveld ten oosten van Johannesburg. 
Huurauto inleveren bij Europcar en vertrek met LH9543 om 20.35 uur.  
 
Vrijdag 3 mei 
 
Aankomst München om 07.20 uur. Amsterdam om 10.20 uur. 
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