Zuid-Afrika, van Kaapstad naar Johannesburg
28 dagen langs de mooiste plekjes
Zuid-Afrika is een land vol tegenstrijdigheden. Armoede, rijkdom, mooie natuur,
drukke industrie. Alles is er te vinden. Dit maakt het een land wat niet zomaar in
één reis te zien is. Toch hebben we een reis samengesteld welke hierin voor een
deel voorziet. Vaan Kaapstad naar Johannesburg in vier weken.
Dag 1
Het is zover. Het Afrikaanse avontuur gaat beginnen. Vandaag vliegt u vanaf Amsterdam
naar Kaapstad. De vlucht gaat met KLM rechtstreeks of één van de andere airlines met
overstap. Bij KLM komt u in de avond aan en zit er een extra overnachting bij.
Dag 2
In de ochtend komt u aan (indien met een andere airline) en kunt u bij het
verhuurbedrijf de auto ophalen. Hiermee rijdt u naar Huijs Haerlem in Kaapstad, waar u
drie nachten verblijft op basis van logies en ontbijt.
Dag 3 en 4
Deze dagen kunt u zelf invullen. Het is mogelijk naar Kaap de Goede Hoop te rijden via
een schitterende kustroute. Maar u kunt ook naar Robbeneiland en de Tafelberg.
KAAP DE GOEDE HOOP
Als u een rit maakt naar Kaappunt dan komt u langs verschillende plaatsen. Hieronder een kleine
uitleg van die plaatsen.
Groot Constantia.
De geschiedenis van deze wijnboerderij gaat terug tot het jaar 1685. De eerste eigenaar was Simon
van der Stel, die in 1679 in de Kaap aankwam als commandeur van de kolonie. Buiten druiven werd
er groente en fruit verbouwd om de schepen te
bevoorraden. Van 1778 tot 1885 was het in de handen van
de Cloete familie. Deze familie heeft de farm enorm
uitgebreid en de wijnen wereld beroemd gemaakt. De
wijnstok schimmel Phylloxera maakte een einde aan deze
welvarende tijd en in 1885 werd de Estate op een veiling
gekocht door de staat en gebruikt als een experimentele
wijnfarm. In 1925 werd het huis zwaar beschadigd door
brand, het werd gerestaureerd onder toezicht van de
architect FK Kendall . Tussen 1927 en 1952 werd het
opnieuw gemeubileerd met meubels en kunstwerken die
speciaal voor dit doel werden aangekocht en vervolgens
ten geschenke werden gegeven door de kunstverzamelaar
AA de Pass. Het gebouw zelf is een prachtig voorbeeld van
de “Cape Dutch” architectuur. Sinds 1993 is de farm het
eigendom en wordt het beheerd door de “Groot Constantia
Trust”.
Kirstenbosch Botanical Garden
Dit is gelegen tegen de oostelijke hellingen van de
Tafelberg, het heeft een oppervlakte van 528 hectare,
waarvan 36 hectare zijn ontwikkeld. Er groeien alleen inheemse planten en de verscheidenheid is

overweldigend. Het is niet alleen een grote toeristenattractie ook de bewoners van Kaapstad zijn
erg op hun “Tuin” gesteld. In de zomermaanden worden er op zondagen aan het eind van de
middag druk bezochte concerten gehouden. Een deel van de tuin wordt nog steeds begrensd door
van Riebeecks Hedge Haag die in 1660 werd geplant als bescherming voor de nieuw aangeplante
Cape Colony. In 1895 werd de grond door Cecil John Rhodes van de Cloete familie gekocht. Hij
plaatste een opzichter op het grondgebied en alles raakte in verval. Bij zijn dood in 1902 liet hij de
“Tuin”, als onderdeel van het enorme “Groote Schuur Estate” na aan de bewoners van Kaapstad. In
1913 werd de Engelse Professor Pearson als eerste bestuurder van de “Tuin” aangesteld, honorair,
want er was geen geld voor een salaris. Sinds die tijd is er veel veranderd en er is tegenwoordig
zelfs een conferentie centrum, een restaurant en een goed gesorteerde boekenwinkel.
Muizenberg.
Deze badplaats ligt ingeklemd tussen de 507 meter hoge Muizenberg Mountain en de mooie
stranden van False Bay. In 1743 werd hier door de VOC een militaire post opgezet onder leiding van
Sergeant Wynand Muys. De strijd om Muizenberg in 1795 en in 1806 was het begin van de Britse
overheersing in de Kaap provincie. Eind 19e eeuw was Muizenberg een populaire badplaats onder
rijke Zuid-Afrikanen, die er huizen lieten bouwen. Een van hen was Cecil Rhodes. U passeert zijn
huis, dat nu in gebruik is als museum, wanneer u Muizenberg uitrijdt.
Kalk Bay.
Op deze plaats vestigden zich de zeemannen die de kust hadden weten te bereiken, nadat hun
schepen bij de beruchte Kaap ten onder waren gegaan. Het stadje dankt zijn naam aan de
kalkovens waarin schelpen werden verbrand. Met de kalk werden de muren van de 17e eeuwse
Kaapse huizen wit geverfd. De vissersvloot is ontstaan in 1805, waarbij naast de jacht op walvissen
en robben, ook yellow tail, geelbek en kabeljauw werd gevangen. Tevens werd de spoorlijn
aangelegd. De eerste trein stopte in Kalk Bay in 1883.
Fish Hoek.
Op de meeste oude kaarten werd de plaats genoemd als Vissers Bay, Fish Hoek. In 1918 nam het
plaatsje een redelijke vorm aan, zodat er van het dorp Fish Hoek kon worden gesproken. Het eerste
stuk land in Fish Hoek werd in 1818 door Lord Charles Somerset gegeven aan Andries Bruyns,
onder de voorwaarde dat er geen wijnwinkel op zijn grond kwam te staan. De reden hiervoor was
dat leveringen vanuit Kommetje aan de marine schepen vaak niet aankwamen, omdat de koetsiers
te veel wijn hadden gedronken. Het verbod op de verkoop van alcohol werd pas begin jaren ’90
afgeschaft. Fish Hoek heeft een mooi strand en een grot genaamd Peers Cave, waar fossielen
werden gevonden van meer dan 12.000 jaar oud.
Simon’s Town.
Genoemd naar Simon van der Stel, die de plaats in 1687
aanwees als winterhaven voor de VOC schepen, in verband met
de meer beschutte ligging dan in Table Bay. In 1814 nam de
Britse marine de haven over als haar Zuidatlantische station.
Sinds 1957 maakt de Zuid-Afrikaanse marine gebruik van de
haven. Het is een leuk plaatsje met talrijke gebouwen die meer
dan 150 jaar oud zijn. Uiteraard is er een marine museum en
er bevinden zich veel standbeelden en graven die herinneren
aan de link met de marine.
Daarnaast staat Simon’s Town bekend om haar Jackass
pinguïns. Voor een kennismaking met deze grappige dieren
volgt u de weg naar Cape Point. Let goed op het bord dat
aangeeft hoe u bij deze dieren komt.
Cape of Good Hope Nature reserve.
Om de unieke flora en fauna te beschermen is dit gebied sinds

1939 een officieel natuurreservaat. Er vallen baboons (apen), elanden, bontebokken, struisvogels
en 240 verschillende soorten vogels te bewonderen. Ook Cape Point, met de oude ijzeren vuurtoren
(in werking van 1857 tot 1911) is zeker een bezoek waard. Het licht was tot op 67 km te zien, maar
er was geen rekening gehouden met de wolken en mist rond de Kaap, waardoor vele schepen toch
ten onder gingen, zoals de bekende Lusitania in 1911. De top van Cape Point kan met een treintje
bezocht worden of wandelend, wat ongeveer 20 minuten duurt. In 1919 werd een nieuwe vuurtoren
gebouwd, die aan de zijkant van Cape Point ligt en het sterkste licht van de Afrikaanse kust heeft.
Sla ook Kaap de Goede Hoop niet over, het meest zuidwestelijke puntje van het Afrikaanse
continent. U kunt hier met de auto naar toe of wandelend vanuit Cape Point (1,5 uur heen en
terug). Er zijn 2 gedenktekens van Portugese zeemannen, te weten het Dias Cross en het Da Gama
memorial. Beide staan aangegeven op de kaart die u ontvangt aan de ingang van het park.
KAAPSTAD
Kaapstad is een van de mooiste steden van de wereld. Het maakt niet uit hoe lang je er bent, je
raakt telkens weer in de ban van de schoonheid van bergen, zee en druivenvelden.Kaapstad is de
hoofdstad van de westelijke Kaapprovincie. Het is een stad met twee gezichten, Europees en
Afrikaans. Het is een mengeling van eerste en derde wereld.
Er zijn weinig plekken waar arm en rijk zo dicht naast elkaar leven. Ondanks deze verschillen is
Kaapstad een ontspannen en veilige stad, die u zeker niet mag overslaan.
Bezienswaardigheden
Kaapstad bevat een aantal interessante musea zoals het South African Museum met planetarium,
het Bo-Kaap Museum en de National Gallery. U kunt de Companie’s Tuinen bezoeken en de makke
eekhoorns pinda’s voeren! In het centrum van de stad aan de Grande Parade bevindt zich het Castle
of Good Hope. Dit fort is in 1666 door Van Riebeeck in de tijd van de VOC gebouwd en is nu nog
steeds het hoofdkwartier van de Western Cape
Military. De Tafelberg is gelegen aan de zuidkant van
Kaapstad. Deze berg met zijn, de naam zegt het al,
tafelvorm geeft u een prachtig uitzicht over de gehele
stad. U kunt met de kabelbaan of lopend naar boven
gaan en heerlijke wandelingen maken. The Victoria &
Alfred Waterfront is een sfeervol winkelcentrum aan
de haven van Kaapstad. Het is er dag en nacht druk. U
kunt hier winkelen, eten, uitgaan en leuke uitstapjes
maken naar bijvoorbeeld het Aquarium, waar u het
zeeleven van Zuid-Afrika kunt aanschouwen. Het is
ook de plek waar de bootexcursie begint naar het Robbeneiland.

Dag 5
U verplaatst zich naar Stellenbosch, waar u twee nachten verblijft in d’Ouwe Werf op
basis van logies en ontbijt.
Dag 6
Een dag om rond te kijken in Stellenbosch, maar beter nog, een dag om een rit te maken
door de wijngebieden rondom Stellenbosch.
STELLENBOSCH.
Deze stad is opgericht als grensstad door gouverneur Van der Stel in 1679. Het is gelegen in de
westelijke Kaapprovincie in een prachtige en vruchtbare vallei. Stellenbosch is een van de oudste en
best bewaarde steden van Zuid-Afrika. De stad is bezaaid met historische gebouwen van
Nederlandse, Georgiaanse en Victoriaanse architectuur. Deze gebouwen staan in de schaduw van
prachtige eiken. Stellenbosch bevindt zich in de mooiste wijnproducerende regio. De aanwezigheid
van de vele studenten geeft Stellenbosch een levendig karakter.

Bezienswaardigheden
De wijnvelden bestaan al vanaf het begin van de oprichting van de stad. Een wijntour door deze
gebieden mag u beslist niet missen. In een van de vele wijnhuizen kunt u de verschillende wijnen
proeven. Stellenbosch bevat een aantal noemenswaardige musea en gebouwen, zoals het Village
museum, Braak, Bergkelder, Simonsberg Cheese Factory en nog vele andere.
Franschhoek is een klein plaatsje in de mooiste wijnvallei van de westelijke Kaapprovincie. Van
1688 tot 1690 kwamen 200 Franse Hugenoten naar het land. Zij kregen het gebied rond
Franschhoek toegewezen om zich te vestigen. Ondanks het feit dat slechts een enkeling van hen
ervaring had met wijn maken, hebben zij de wijnindustrie een nieuwe impuls gegeven.
Rondom Franschhoek kunt u prachtige wijntours maken en in de wijnhuizen kunt u met de
verschillende wijnen kennis maken. In het centrum bevindt zich het Hugenoten Memorial Museum.
Hun geschiedenis en redenen om naar Zuid-Afrika te komen worden hier uitgelegd.

Dag 7
U rijdt naar Oudtshoorn, waar u 1 nacht verblijft in La Plume op basis van half pension.

OUDTSHOORN
Oudtshoorn is een stad met 29.000 inwoners, in de
Zuid-Afrikaanse provincie West-Kaap. Oudtshoorn
behoort tot de fusiegemeente Oudtshoorn dat
onderdeel van het district Eden is. Het is het
grootste dorp in de halfwoestijn de Kleine Karoo,
en ligt zo'n 500km ten oosten van Kaapstad, tussen
de Swartberg en de Outeniekwabergen.
Oudtshoorn staat bekend als centrum van de
struisvogelteelt, en als gastheerstad van "die Klein
Karoo Nasionale Kunstefees", een belangrijk Afrikaanstalig cultureel evenement. Andere
toeristische trekpleisters zijn de Cangogrotten en de Swartberge

Dag 8
Bezoek in de ochtend een struisvogelboerderij of de grotten. Daarna rijdt u door naar
Knysna aan de kust. U verblijft hier 3 nachten in Overmeer guesthouse op basis van
logies en ontbijt.
Dag 9 en 10
Verblijf in Knysna. Knysna is echt een uitgaansplaatsje en er is veel te doen. Gezellige
bars en restaurantjes waar u lekker kunt eten. Maar er zijn ook vele activiteiten te
ondernemen, zoals mountainbiken, quadrijden, paardrijden, hiken, abseilen en kajakken.
De waaghals kan een sprong nemen van de
Bungeebrug.
KNYSNA
Knysna is een hectische stad waar een gezellige
vakantiesfeer hangt. Het ligt midden in het hart van de
Garden Route. Knysna is van oorsprong gebouwd om als
houthaven en scheepsbouwcentrum te dienen. Dit
dankzij de aanwezigheid van een grote lagoon.

De lagoon is een natuurreservaat dat nauwlettend in de gaten gehouden wordt door The National
Parks Boards. Het resultaat is dan ook een prachtig watergebied waar industrie en recreatie
samen gaan. Bepaalde gedeelten van de lagoon zijn in privé bezit. Een cruise over deze prachtige
lagoon mag u niet missen. Een absolute aanrader is de Outeniqua Choo-Tjoe stoomtrein. Deze
historische trein rijdt dagelijks (behalve op zon- en feestdagen) tussen Knysna en George. Verder
kunt een bezoek brengen aan de Knysna Heads, naar het strand in Brenton on Sea of een balletje
slaan op de golf course. Voor de shopliefhebbers is er van alles te vinden in het Knysna Waterfront.

Dag 11
U rijdt door naar Addo. Hier bevindt zich Addo Elephant Park. U overnacht 2 nachten in
de Old drift guestfarm in de buurt van Addo op basis van logies en ontbijt.
Dag 12
Bezoek het Addo Elephant Park. Hier kunt u het eerste wild gaan spotten. U kunt dit op
dit op eigen gelegenheid doen, maar er zijn ook tochten onder leiding van een Ranger.
Dit is optioneel.
Addo Elephant Park
Dit park, vlak bij Port Elizabeth is een erg interessante plek
om te bezoeken. In 1919 is dit park opgericht door het
samensmelten van enkele farms. Dit werd gedaan ter
bescherming van de op dat moment bijna uitgeroeide
olifantenbestand van de omgeving. Het huidige park beslaat
een oppervlakte van ruim 14000 hectare en herbergt
ongeveer 200 Olifanten. Naast de olifantenpopulatie zijn er
ook zwarte neushoorns en enkele nijlpaarden die speciaal uit
het Krugerpark zijn overgebracht. Natuurlijk zijn er ook
allerlei minder grote dieren te vinden, zoals zebra’s, giraffen
en impala’s.

Dag 13
U rijdt naar Himmeville. Dit is een lange rit van ruim 700 kilometer. U reist namelijk van
het zuidelijke deel, naar het noordelijke deel van Zuid-Afrika In Himmeville verblijft u de
komende 3 nachten in Sani Valley Lodge in een huisje op basis van diner, logies en
ontbijt. Dit is een heerlijke locatie om even bij te komen.
Dag 14
Dag rust
Dag 15
U gaat onder leiding van een ranger een tocht
maken de Sani Pass over naar het Koninkrijk
Lesotho. Het is een hele mooie rit en een volle
dag tour.
LESOTHO
Lesotho is de enige onafhankelijke staat ter wereld
die volledig boven de 1000 m ligt. Het laagste punt

ligt op 1400 m en 80% van het land ligt boven de 1800 m. Het klimaat van Lesotho is gematigd en
Lesotho heeft droge winters en warme, natte zomers. Het reliëf is meestal hoogland met plateaus
en bergen met als hoogste punt de Thabana Ntlenyana op 3482 m hoogte. Lesotho kent 909 km
landgrenzen, volledig als enclave binnen Zuid-Afrika. Lesotho is één van de drie landen ter wereld
die volledig omgeven zijn door een ander land (de andere twee zijn San Marino en Vaticaanstad).

Dag 16
U rijdt vanaf de Drakensbergen naar St Lucia aan de kust. U verblijft de komende 2
nachten in Lidiko guesthouse op basis van logies en ontbijt. Ook hier voldoende
restaurantjes.
Dag 17
Doe het vandaag rustig aan. Laat in de middag heeft u een bootsafari welke ongeveer 2
uur duurt. De rest van de dag kunt u ontspannen.
Dag 18
U verlaat vandaag voor drie dagen Zuid-Afrika en gaat naar Swaziland. U passeert dus
een grens en in Swaziland rijdt u Mkhaya Game Reserve, waar u twee nachten verblijft
op basis van vol pension. In de middag heeft u dan nog een safari in dit park, welke
bekend staat om de zwarte neushoorn.
Dag 19
Vandaag de hele dag safari met een ranger.
Dag 20
U verlaat in de ochtend Mkhaya en rijdt een klein stukje naar Reilly’s Rock Guestlodge.
Hier verblijft u 2 nachten op basis van half pension. Samen met Mkhaya was Reilly’s
Rock een favoriete bestemming van Prins Bernard.
SWAZILAND
Swaziland is een klein koninkrijk in het oosten van Afrika. Het land
heeft iets meer dan een miljoen inwoners. De hoofdstad heet
Mbabane.
Het is een land met wisselende vegetatie. In het noordwesten zijn
regenwouden en in het oosten bevinden zich uitgestrekte savannes.
Door het warme klimaat en de regenbuien in de zomer is er een
veelvoud aan prachtige bomen en planten te vinden. Swaziland is
een arm land, hoewel de economie redelijk gezond is. U kunt zich
hier prima in de Engelse taal verstaanbaar maken.

Dag 21
Verblijf in Reilly’s Rock
Dag 22
U verlaat vandaag Swaziland en rijdt naar het Krugerpark in Zuid-Afrika.. U verblijft 1
nacht in Berg en Dal in het Krugerpark basis van logies.

Dag 23
Nog en dag in het Krugerpark. Verblijf in Lower Sabie op basis van logies.
HET KRUGERPARK
Dit park is gelegen in het oosten van Zuid-Afrika tegen
de grens van Mozambique. De provincie heet
Mpumalanga. Het Krugerpark is het grootste en
bekendste park in Zuid-Afrika en de overheid beweert
dat het park de grootste verscheidenheid aan dieren
heeft van alle parken in Afrika. De Big Five, bestaande
uit leeuw, luipaard, olifant, buffel en neushoorn, zijn er
zeker te vinden. Het park is bijna 350 km lang en heeft
een gemiddelde breedte van 60 km. Het Krugerpark
biedt allerlei soorten accommodatie aan, van eenvoudig
tot luxueus. Er zijn verscheidene toegangshekken: Malelane en Crocodile Bridge aan de zuidkant,
het Numbihek en Paul Krugerhek zijn bereikbaar vanuit Hazyview, Orpen vanuit Phalaborwa,
Punda Maria en Pafuri in het noorden van het park.
Naast het park zelf is er nog meer te zien in en
rondom het Krugerpark. In het westen grenst het
reservaat aan een aantal grote prive-reservaten. In
de buurt van Pafuri bevinden zich een aantal
voorhistorische overblijfselen waaronder de ruines
van Thulamela. In Skukuza bevindt zich het Campbell
Hut Museum, waar u een gerestaureerde hut kunt
bekijken. Tevens zijn er in de verschillende kampen
die zich in het Krugerpark bevinden lokale musea te
bezichtigen.

Dag 24
Nog de gehele dag kunt u een rit maken door het Krugerpark Als u het park verlaat rijdt
u naar Hazyview waar u de komende 3 nachten verblijft in Hulala Lakeside Lodge op
basis van diner, logies en ontbijt. Deze Lodge ligt aan een meer, vlak bij diverse mooie
plekjes.
Dag 25
Doet u vandaag rustig aan bij het zwembad en maak ook aan het eind van de dag een
boottocht over het meer onder het genot van een sundowner.
Dag 26
U kunt vandaag de Panoramaroute gaan rijden. Het is een hele dag tour. U komt dan
langs God’s Window, Bourke’s Potholes en de Three Rondavels. Op de terugweg rijdt u
dan door Pilgrim’s Rest, het gouddelversstadje.
Dag 27
U rijdt van Hazyview naar Johannesburg en levert de huurauto in op de luchthaven. Het
is ongeveer 4 uur rijden. U kunt vandaag via Pretoria rijden. U bent dan de gehele dag
onderweg, maar kunt het voortrekkersmonument bezoeken. In de avond vliegt u naar
Amsterdam. Hoe laat hangt af van de airline.

Dag 28
Terugkomst op Schiphol

De bovenstaande reis komt uit op € 3195 per persoon op basis van
twee personen in een gedeelde tweepersoonskamer. Hierbij komt dan
nog het internationale ticket.
Verder is inclusief:
• alle overnachtingen in goede middenklasse hotels
• Alle aangegeven maaltijden
• Autohuur formaat Chevrolet Cruze/Audi A3 met volledige verzekering
• Alle aangegeven excursies, tenzij vermeldt als optioneel
• Uitgebreide informatie over Zuid-Afrika
• Gebruik van navigatiesysteem
Exclusief is nog:
• Drankjes
• Niet vermeldde maaltijden
• Reis- en/of Annuleringsverzekering
• Persoonlijke uitgaven
• Optionele excursies en toegangsgelden
Mochten uw wensen afwijken van bovenstaande programma, dan is het natuurlijk
geheel naar wens aan te passen.

