15-Da a g s e Hu a Yi ro n d re is n a a r Zu id Afrika
- e e n we re ld in é é n la n d 24 o kto b e r to t 7 n o ve m b e r 2017

Reisschema in detail:
Dag 1, 24 o kto ber 2017: Ams te rdam – Kaaps tad
Vertrek vanaf Amsterdam voor de rechtstreekse vliegreis met KLM naar Kaapstad. Transfer naar
City Lodge V&A Waterfront hotel (standard room) voor 4 nachten.
Dag 2, 25 o kto ber 2017: Kaaps tad
In de ochtend een stadsrondrit door Bo-Kaap, u bezoekt de Kompanjiestuin en het fort Kasteel de
Goede Hoop. De tour eindigt bij de Tafelberg, per kabelbaan (afhankelijk van het weer). Op de Tafelberg heeft u een adembenemend uitzicht over de stad, Tafel Baai, Robbeneiland, de Atlantische
Oceaan en het schiereiland. Rest van de middag ter vrije besteding.
Dag 3, 26 o kto ber 2017: Kaaps tad
Ontbijt in het hotel. Vandaag staat er een excursie naar Kaap de Goede Hoop op het programma.
U rijdt over een schitterende weg, langs plaatsjes als Camp’s Bay. Dan naar Kaap de Goede Hoop
Natuurreservaat waar de Atlantische en Indische Oceaan bij elkaar komen. Hier wonen bavianen,
enkele antilopesoorten, kleine zoogdieren, vogels en reptielen. De vuurtoren die op het zuidelijkste
puntje staat, is de krachtigste ter wereld. Dan via False Bay kustroute naar Boulders Beach voor
een bezoek aan de pinguin kolonie. Aan het einde van de dag bezoekt u nog Kirstenbosch Botanical
Gardens met meer dan 1400 plantensoorten.

Dag 4, 27 o kto ber 2017: Kaaps tad
U verkent vandaag de wijk Bo-Kaap, een kleurrijk deel van
Kaapstad, u bezoekt het omstreden stadsdeel ‘District Six’
en het museum van wat zich allemaal in District Six heeft
afgespeeld. Vervolgens bezoekt u een van de ‘townships’
van Kaapstad. In de middag vertrekt u naar Robbeneiland,

het eiland waar Nelson Mandela bijna 27 jaar van zijn leven heeft vastgezeten. U krijgt een rondleiding van een lokale gids (en voormalig gevangene). Aan het einde van de dag terug naar het hotel.

Dag 5, 28 o kto ber 2017: Kaaps tad - S telle nbo s c h
De ochtend is ter vrije besteding. Indien gewenst kunnen de liefhebbers naar een van de golfbanen
van Kaapstad gebracht worden. U kunt ook naar de winkels van Victoria & Albert Waterfront.
In de middag wordt u naar Stellenbosch gebracht. U verblijft hier 2 nachten in het Spier hotel (signature room). Stellenbosch, een oude universiteitsstad, is gesticht in 1679 tijdens de V.O.C. periode
en staat bekend om haar sierlijke Kaaps-Hollandse gebouwen met rieten daken en trapgevels. De
straten worden omzoomd door
statige eikenbomen. Mis de kans
niet een bezoek te brengen aan
Oom Samie se Winkel in de Dorp
Street, een bijzondere ervaring….
Het is de combinatie van het historische, de omringende natuur
en het levendige van een studentenstad dat Stellenbosch zo
uitermate aangenaam maakt.
Wandel op uw gemak door de
oude straten, waar bijna overal
prachtige gebouwen en oude eikenbomen staan.

Dag 6, 29 o kto ber 2017: S telle nbo s c h
Ontbijt in het hotel. Het programma van vandaag staat in
het teken van een excursie door het wijngebied rondom
Stellenbosch, waar de Kaapse wijnen worden geproduceerd. Bij Boschendal volgt er eerst een tour door de wijnkelders en vervolgens een wijnproeverij op een bijzondere
plaats op het landgoed.
In de middag bezoekt u nog een ander wijngebied en uiteraard staat hier ook een proeverij op het programma.
Dag 7, 30 o kto ber 2017: S telle nbo s c h - Oudts ho o rn
Na het ontbijt vertrek naar Oudtshoorn, de zogenaamde struisvogelhoofdstad van de wereld vanwege de vele struisvogelboerderijen in de omgeving. Een bezoekje aan een van deze boerderijen
mag op uw programma niet ontbreken. U verblijft 2 nachten in het Oudtshoorn Inn Hotel (standard
room).
Dag 8, 31 o kto ber 2017: Oudts ho orn
De ochtend is ter vrije besteding. In de middag brengt u een
bezoek aan de Cango Caves. Deze grotten liggen in de
Zwarte Bergen van de Kleine Karoo en werden reeds door
het San-volk (de bosjesmannen) gebruikt als schuilplaats.
Er zijn dan ook diverse San-tekeningen te vinden op de ingangsmuren. Daarna raakten de grotten in de vergetelheid en
werden pas herontdekt in 1780 door een plaatselijke boer die
op zoek was naar zijn vee. De Cango Caves worden tot de
mooiste grotten ter wereld gerekend!
Dag 9, 1 no ve mbe r 2017: Oudts ho orn - Krys na
Uw eindbestemming vandaag is Krysna. Krysna is een gezellig plaatsje tussen George en Port Elizabeth met veel restaurants en winkeltjes. Krysna betekent in de San taal ‘plaats van het hout’ dat

refereert aan het omringende bosgebied. Er staat vandaag een boottocht over de lagune van Krysna
op het programma. Ook heeft u tijd om zelf door Krysna te lopen of indien gewenst met een gids. U
overnacht 2 nachten in het Rex Hotel (standard room).
Dag 10, 2 no vembe r 2017: Krys na
Vandaag is een dag ter vrije besteding.
Dag 11, 3 no vembe r 2017: Krys na – Amakhala Game Re s e rve
En route bezoekt u Tsitsikamma National Park. Tsitsikamma is een ‘Xhosa’ woord, een taal die in
deze omgeving door de lokale bevolking wordt gesproken, en dit betekent ‘plaats met veel water’.
Het park heeft een 80 kilometer (rotsachtige) kustlijn met spectaculair zeezicht en verschillende
landschappen zoals bergen, Fynbos en kloven.
Dan verder naar het Amakhala Game Reserve in de
Eastern Cape Provincie en in het hart van het ongerepte
Zuurveld. Met meer dan 5500 hectare telt het reservaat een
grote verscheidenheid aan wild, waaronder olifanten,
neushoorns, leeuwen, buffels, cheeta’s, giraffen en zebra’s.
De Bushmans River loopt dwars door het reservaat waarop
een adembenemend uitzicht bestaat vanuit verschillende
plaatsen in het reservaat. In het game reserve worden ook
wandelsafaris’ en boottochten op de rivier uitgevoerd. Dit
deel van Zuid Afrika is malariavrij.
Afhankelijk van de aankomsttijd geniet u de lunch en maakt
u daarna een gamedrive in een open voertuig van Amakhala. U verblijft 2 nachten in de Main Safari
Lodge + Hlosi Lodge (uw gezelschap heeft wel de maaltijden en gamedrives gezamenlijk maar
zullen in verschillende lodges overnachten. Deze liggen circa 10-15 minuten rijden van elkaar).
Dag 12, 4 no vembe r 2017: Amakhala Game Res e rve
U volgt vandaag het programma van de lodge waarbij in de (vroege) ochtend en (na) middag een
gamedrive op het programma staan. Tussendoor kunt u genieten van een Spa behandeling, kano
varen, zwemmen of gewoon lekker relaxen (sommige activiteiten tegen extra betaling). In de avond
diner in de ‘boma’ of in het restaurant.
Dag 13, 5 no vembe r 2017: Amakhala Game Re s e rve –
Po rt Elizabeth
In de ochtend kunt u nog een laatste gamedrive doen om
vervolgens te vertrekken naar Port ElizaReissom
beth. Hier volgt nog
op basis van 2-pers kamer
een stadstour voor€ 3.480,dat u incheckt bij het Leden
Courtyard Hotel Port Introducés
€ 3.580,Elizabeth voor uw

1 pk toeslag
€ 680,laatste overnachting in Zuid Afrika.
Port Elizabeth staat bekend vanwege het begin-, of eindpunt
van de bekende Tuinroute die tussen Kaapstad en Port Elizabeth loopt. In het Afrikaans noemt men de stad ook wel “Die
Baai”. De havenstad wordt ook wel ‘the windy city’ genoemd. De stad is gesticht in 1920 door Rufane
Donkin en hij noemde de stad naar zijn vrouw. Tijdens de Tweede Boerenoorlog werd in de stad
een concentratiekamp voor Boeren (Afrikaanssprekenden) gebouwd, dat vandaag de dag nog te
bezichtigen is.
Dag 14, 6 no vembe r 2017: Po rt Elizabeth – (Johanne s burg ) - Ams te rdam
Met een binnenlandse vlucht vertrekt u vandaag naar Johannesburg. Hier stapt u over op de terugvlucht per KLM in de avond naar Amsterdam.

Dag 15, 7 no vembe r 2017: Aanko ms t Ams te rdam
Aankomst in Amsterdam in de loop van de ochtend.
‘Suid-Afrika s e a s e m b en e m e n d e s ko o n h eid , n la n d wa t u nie vin n ig s a l ve rg e e t nie’
Inbe g re pe n:
- vliegreis Amsterdam-Kaapstad/Johannesburg-Amsterdam met KLM in economy class
- vliegreis Port Elizabeth – Johannesburg met South African Airways in economy class
- luchthaven- en veiligheidsbelastingen, brandstofheffing van € 290 per persoon
- vervoer per airconditioned (mini)bus
- een exclusief voor dit gezelschap, lokale Engelstalige gids
- rondreis volgens programma met verblijf in genoemde hotels, op basis van logies en ontbijt, bad
of douche of toilet ( en fully inclusive in Amakhala)
alle excursies en entreegelden conform programma
lokale belastingen
uitgebreide reisbescheiden
- reserveringskosten
Nie t inbe g re pe n:
onvoorziene brandstoftoeslagen
overige niet genoemde maaltijden
drankjes bij de maaltijden
uitgaven van persoonlijke aard
fooien
Calamiteitenfonds € 2,50 per 9 personen
verzekeringen

Aa n m e ld in g e n in fo rm a tie :
Shiuw Han
Alice Ma

076-5649855 (na 19.00 uur)
0317-417716 of 06-37440402

Of e-mail naar: evenementen@huayixieshanghui.nl o.v.v.‘Zu id Afrika 2017 ’.
Na aanmelding ontvangt u verdere informatie van reisbureau The Travel Club over o.a. de wijze
van betaling.

