
RONDREIS ZUID-AFRIKA, 
SWAZILAND EN LESOTHO 
Het beste van de regenboognatie
17-daagse vlieg- en busreis 
31 oktober t/m 16 november

Tijdens deze comfortabele rondreis door Zuid-Afrika 
en Swaziland ontdekt u een ongeëvenaarde diversiteit 
aan landschappen: woeste bergen, wilde kusten en 
stille baaien. Ga op gamedrive in het Kruger National 
Park, ontmoet de Zuid-Afrikaanse bevolking, wandel in 
de Drakensbergen. Kaapstad vormt de perfecte afsluiting 
van deze rondreis door Zuid-Afrika. Dit in combinatie 
met sfeervolle, comfortabele en mooi gelegen 
accommodaties, maakt deze rondreis perfect voor 
wie op zoek is naar een reis met iets meer comfort. 
Laat u verrassen tijdens deze reis die een 
verpletterende indruk op u zal achterlaten. 

REISFEITEN
Reis code: R14-7/V     
Bestemming: Zuid-Afrika
Reisdatum: 31 oktober  t/m 16 november 2019 
Reisduur: 17 dagen
Reissom: E 4240,-     
Toeslag 1 persoonskamer: E 450,-
Deelnemers minimaal /maximaal: 7 / 15

INBEGREPEN Vervoer Lijnvlucht naar Johannesburg en 
lijnvlucht vanuit Kaapstad retour incl. alle toeslagen.
Binnenlandse lijnvlucht van Durban naar Port Elizabeth incl. 
alle toeslagen. Lokaal vervoer in mini-bus. Accommodaties 
Overnachtingen in sfeervolle, comfortabele en mooi gelegen 
accommodaties in 2-persoonskamers voorzien van bad of 
douche en toilet. Verzorging op basis van halfpension (ontbijt 
en diner). Overig Excursies en entreegelden volgens 
programma. 3 lunches, wijnproeverij, Nederlands/Afrikaans 
sprekende gids en S&S-reisleiding tijdens de gehele reis. 
Informatiebijeenkomst voor alle deelnemers met 
Zuid-Afrikaanse lunch. NIET INBEGREPEN Luchthaven 
transfers. Overige lunches en drank. Fooienpot. Bijdragen 
garantiefonds GGTO en Calamiteitenfonds (E 17,50) en 
verzekeringen. Uitgaven van persoonlijke aard.

REIS VAN DAG TOT DAG
Dag 1. Vlucht naar Johannesburg 
Het is zover! We vliegen naar Johannesburg en komen 
hier dezelfde nog avond aan. We worden naar ons eerste 
hotel gebracht. Tijd voor een welverdiende nachtrust na 
een lange vlucht.

Dag 2. Johannesburg - Ohrigstad
Na een eerste ontbijt op Afrikaanse bodem maken wij 
kennis met onze Zuid-Afrikaanse gids André Warns die 
ons gedurende de rondreis wegwijs maakt in Zuid-Afrika. 
Vanuit Johannesburg rijden we naar het plaatsje Ohrigstad 
voor onze overnachting in de Hannah Lodge.

Dag 3. Ohrigstad - Krugerpark 
Over de indrukwekkende Panoramaroute rijden we langs 
de hoogtepunten van de Blyde River Canyon. Bij God’s 
Window hebben we een adembenemend uitzicht over 
het laagveld met daarin het Krugerpark en Mozambique. 
Hier zakt Zuid-Afrika letterlijk voor ons door de knieën.
De geweldige krachten die water op rotsformaties kunnen 
loslaten en het resultaat daarvan zien we bij de Bourke’s Luck 
Potholes. Deze cilindervormige gaten in de rotsen door het 
water uitgesleten zullen u doen verbazen. Tot slot maken we 
nog een stop bij de Drie Rondavels. Deze rotsformaties zien 
er uit als traditionele, met riet bedekte, Afrikaanse hutten. 
Na de lunch rijden we naar het zuiden van het Krugerpark 
waar wij ons ‘kamp’ opmaken in Nkambeni Tented Lodge 
nabij Numbi Gate voor het ultieme safari gevoel.

Dag 4. Dagsafari Krugerpark
We moeten vroeg uit de veren vandaag. Een hele dag 
genieten in het magnifieke Krugerpark. Het wereld-
beroemde park biedt een safari-ervaring die tot de beste 
ter wereld wordt gerekend. We hopen natuurlijk de ‘big five’ 
te zien. De ‘big five’ genoemd naar de 5 meest gevaarlijke 
dieren op het Afrikaanse continent: de leeuw, het luipaard, 
de Kaapse buffel, de (zwarte) neushoorn en de olifant. Maar 
uiteraard is er nog veel meer te zien aan wild. Wacht dacht 
u van de giraffe, het zebra, de diverse soorten antilopen 
en apen of een hyena en een serie gieren die een karkas leeg 
pluizen? Laat u verrassen. De lunch is vandaag inbegrepen.



Dag 5. ½ dagsafari Krugerpark 
De ochtend hebben we vrij gehouden om lekker bij 
te komen van de eerste reisdagen en belevenissen. In de 
namiddag hebben we nog een game-drive (zoals een safari 
eigenlijk genoemd wordt) ingepland om nog een keer te 
genieten van het echte Afrika gevoel en extra kans te 
hebben de big five te spotten.

Dag 6. Krugerpark - Swaziland
Na het ontbijt verlaten we het Krugerpark en Zuid-Afrika. 
Voor één dag zijn we te gast in het koninkrijk Swaziland. 
Hier worden indrukwekkende bergen afgewisseld met 
vruchtbare valleien, tropische bossen en hete savannes. 
De vriendelijkheid en gastvrijheid van dit trotse volk, 
in combinatie van de overweldigende natuur, zal zeker 
een blijvende indruk op u achterlaten. We verblijven in 
de Mantenga Lodge.

Dag 7. Swaziland - Zuidelijk Drakensberg
Na het ontbijt verlaten we Swaziland alweer en reizen we 
door naar de Zuidelijke Drakensberg vlak bij de grens met 
Lesotho. We verblijven in het Drakensberg Gardens Resort.
 
Dag 8. Vrije dag / optioneel Lesotho 
Heerlijk een dag bijkomen van alle indrukken en 
belevenissen van afgelopen week. Geniet van de Welness 
of misschien wilt u een balletje slaan op de Golfcourse? 
Wie de omgeving wil verkennen heeft de mogelijkheid 
optioneel een dagtour over de spectaculaire Sani Pas naar 
het koninkrijk Lesotho te boeken. De Sani Pas is de enige 
route tussen Zuid-Afrika en oostelijk Lesotho. De hoogte 
van de pas bedraagt 2.865m. 

Dag 9. Drakensberg - Durban 
Vandaag een echte reisdag. We rijden naar Durban 
(in Zoeloe eThekwini genaamd) gelegen aan de Indische 
Oceaan. Vanwege de fantastische stranden en 
surfmogelijkheden in een subtropisch klimaat een ideale 
vakantieplaats voor veel Zuid-Afrikanen. Morgen gaan 
het oostelijk deel van Zuid-Afrika verlaten en verplaatsen 
ons richting westelijk helft. We overnachten in het Garden 
Court South Beach Hotel.

Dag 10. Durban - Port Elizabeth - Knysna 
Afhankelijk van het tijdstip van onze vlucht ontbijten we 
in het hotel of krijgen we een ontbijtbox mee. We vliegen 
vanochtend namelijk naar Port Elizabeth. Direct na 
aankomst stappen we in onze ‘mini van’ en rijden richting 
Knysna, waar we aan boord gaan voor een cruise over 
de Knysna Lagoon. Aansluitend verkennen we de 
Knysna Waterfront. We overnachten in het Premier 
Resort The Moorings in Knysna.

Dag 11. Knysna - Oudtshoorn 
We trekken weer landinwaarts richting Oudtshoorn, 
het struisvogelcentrum van Zuid-Afrika. Op een struis-
vogelfarm maken we kennis met alle ins-and-outs van de 
struisvogels en genieten we onze lunch. Laat in de middag 
brengen we nog een bezoek aan de Cango Grotten. We 
overnachten in Bakenskraal Ostrich Palace in Oudtshoorn.

Dag 12. Oudtshoorn - Kaapstad 
Via de mooie Route 62 door de wijnlanden rijden we 
richting Kaapstad. Onderweg bezoeken we één van 
de oudste plaats van Zuid-Afrika, Franschhoek. 

De naam zegt het al: deze plaats is gesticht door Franse 
Hugenoten. Het ligt midden in de wijnstreek en daarom 
lunchen we vandaag op het wijngoed Rickety Bridge, 
uiteraard gevolgd door een wijnproeverij. Daarna snel door 
naar ons eindpunt Kaapstad. In Kaapstad verblijven we in 
The Rockwell Hotel. Dineren doen we vandaag in de stad.

Dag 13. Kaapstad - Tafelberg
Bij goed weer maken we de tocht per ‘sweeftrein’ naar 
de top van de Tafelberg vanwaar u een adembenemend 
uitzicht heeft over de stad, de Tafelbaai, Robbeneiland en 
het schiereiland. Op de top van de Tafelberg, tevens een 
Nationaal Park, kunt u een ontspannen korte wandeling 
maken op goede paden. Als we weer zijn afgedaald 
brengen we een bezoek aan de Kirstenbosch Botanische 
tuinen fraai gelegen tegen de hellingen van de Tafelberg. 
Ter afsluiting brengen we een bezoek aan de V&A 
Waterfront van Kaapstad. Het bruisende winkel- en 
uitgangsgebied van de stad. Dineren doen we weer in 
de stad.

Dag 14. Kaaps Schiereiland
Vandaag starten we met een historische tour door 
Kaapstad. Een stad met een rijke geschiedenis en 
daardoor een smeltkroes van culturen die hier in 
voorgaande eeuwen voet aan wal zetten. We zien de 
compagnietuin, de voormalige groentetuin van de VOC en 
u ziet de Parlementsgebouwen, het Tuinhuis en kantoor 
van de President in Kaapstad en het Kasteel de Goede 
Hoop, het historische VOC Fort. Na deze historische tour 
kunt u kiezen voor een optionele wijnproeverij inclusief 
een bezoek aan de wijnkelders van het oudste wijngoed 
van Zuid-Afrika: Groot Constantia. Als u hier niet voor 
kiest dan brengt u een bezoek aan de V&A Waterfront 
het bruisende winkel- en uitgangsgebied van Kaapstad. 
Het diner is ook vandaag weer ergens in de stad.

Dag 15.  Kaapstad - Kaap de Goede Hoop
Een spectaculaire dag vandaag. Langs de Atlantische 
Oceaan rijden we via de prachtige Chapman’s Peak Drive 
naar het natuurreservaat Kaap de Goede Hoop. Het meest 
zuidwestelijke puntje van Zuid-Afrika met zonder twijfel 
één van de meest indrukwekkende uitzichten ter wereld. 
In de middag bezoeken we de pinguïns van Boulder’s 
Beach vlak bij Simonstown. Ook vandaag weet onze 
gids weer een mooie dinerplek te vinden in de stad.

Dag 16. Kaapstad 
Vandaag een vrije dag. Inmiddels bent u zo bekend in 
Kaapstad dat u makkelijk uw weg vindt in deze bruisende 
stad. Geniet u heerlijk van deze laatste dag en laat alle 
belevenissen van de voorbije twee weken nogmaals de 
revue passeren. We sluiten af met een Late Farewell Lunch 
in het Karibu restaurant in V&A Waterfront alvorens we 
richting de luchthaven van Kaapstad vertrekken.

Dag 17. Kaapstad - Nederland 
Aankomst op Schiphol en einde van een onvergetelijke reis! 

De in het dagprogramma genoemde lodges en hotels 
zijn ter indicatie. Deze worden pas definitief vastgelegd 
nadat wij een vertrekgarantie voor deze reis hebben 
afgegeven. Bij wijzigingen worden gelijkwaardige 
accommodaties aangeboden.


