VOORSTEL RC REIS NAAR ZUIDAFRIKA
Schema opgemaakt voor een reis in
februari of juli/augustus
Voor een reis in november wordt
enkel de tuinroute voorzien met
bijkomend 2 dagen Addo Elephant
Parc
Voortel programma
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Niet vergeten
Paspoort
Alle bezoekers zijn verplicht om een paspoort dat geldig is voor zes maanden na de
voorgenomen duur van het verblijf te dragen. Er moeten voldoende blanco pagina's voor de
stempel bij aankomst.
Wat meenemen
Persoonlijke medicijnen. Doe voldoende medicatie mee voor uw gehele reis.
Reisdocumenten
paspoort : controleer op geldigheid : tot 6 maand na van datum van terugkeer
internationaal rijbewijs voor deze die willen rijden (internationaal)
reisverzekering : naam maatschappij, tel- en polis nummer
fotokopie van belangrijkste reisdocumenten (bewaar deze los van de
originelen)

De toilettas

NIET in handbagage !
nagelknipper
spiegeltje (onbreekbaar)
zonnebrandproducten
lippenzalf / lippencrème
kam/borstel
zeep
shampoo
tandenborstel & tandpasta
tandenstokers/flosdraad
scheergerief

Varia
schrijfgerei
adressenboekje
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(zonne)bril & koker
reservebril voor brildragers
reservelenzen & vloeistof
oordopjes
zaklamp
anti-insecten spray
zakmes / leatherman
verrekijker
foto- en video toestellen + oplader
gsm, telefoonkaart + oplader
Zuid Afrikaanse adapter-stekker
Dag-rugzakje,
slotjes,
adressen/telefoonnummers familie en vrienden
telefoonnummers om betaalpas / creditcard te laten blokkeren

kleding/ schoeisel
Casual kleding is de norm geworden; lichtgewicht katoen, kaki of neutraal
gekleurde kleding voor safari Fleece of trui en / of een windscherm jas
voor game drives of koele avonden.Zorg in ieder geval dat indien nodig
armen en benen bedekt kunnen worden.
De meeste hotels en gastehuizen bieden een was-service aan. Het is zeker
niet nodig om aparte kleding voor elke dag van de reizen mee te nemen.
Het wordt aanbevolen uw bagage tot een minimum beperken. Dit voor je
eigen comfort en gemak van het vervoer.
Badpak
Goede comfortabele wandelschoenen
Brede rand hoed in het bijzonder voor de gevoelige huidtypes
Ondergoed
Sokken (snel drogende sokken)
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Sandalen/wandelschoenen
Plastic zakken (om je kleren droog te houden)
Geld

Euro’s en geldvoorraad
Creditcard
Bank : verwittig de bank gebruik in Zuid-Afrika van de Maestro kaart

Rugzakje, verrekijker en foto apparaat voor de trips in wildparken. Indien U dieren wil
vastleggen moet u wel liefst een 300mm lens voorzien.
Elektriciteitsvoorziening
Elektrische voeding in Zuid-Afrika is, net als België en Nederland, 220 - 240 volt.
Echter, de stopcontacten wijken af van de Belgisch plan de aankoop van een geschikte adapter
die past in de Zuid Afrikaanse stopkontakten.
Sommige locaties stellen adapters ter beschikking.

Water
In de regel, is het kraanwater in Zuid-Afrika veilig om te drinken. Het is ook veilig om vers
fruit en salades te eten en om ijs bij je drankje toe te voegen. Er is ook gemakkelijk
mineraalwater te verkrijgen.
Geld
De munteenheid in Zuid-Afrika is de rand , die is verdeeld in 100 cents.
Creditcards ( Master, Maestro, …) worden op de meeste plaatsen geaccepteerd, en het geld
kan met de meeste kaarten van de geldautomaten in Zuid-Afrika; als onderdeel van Maestro /
Cirrus-netwerk, etc zo lang je het maar bij uw bank voor het vertrek gaat bevestigen dat u
naar Zuid Afrika gaat. Dit is de beste manieren om te betalen en om geld uit de muur te halen.
De wisselkoersen zijn meestal vrij goed, met een minimum aan bankkosten (zie ook deze bij
uw bank te bevestigen alvorens te vertrekken).
Hou uw credit card in het oog. De meeste restaurants hebben de mogelijkheid om de credit
card machine aan uw tafel te brengen, en zo niet ga met uw kaart naar de centrale ruimte voor
betalingen. Creditcard fraude is uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen, en Zuid-Afrika is
daar geen uitzondering op.
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Traveller's cheques zijn vaak een beetje een nachtmerrie. Ze wisselen bij de grote toeristische
centra en luchthavens is geen probleem.
Sommige Forex (SA Rands in cash) wisselkantoor voor cash om te wisselen kan nuttig zijn,
maar we raden aan niet te grote hoeveelheden contant geld rond dragen. Het veilige, bij
aankomst, om geld te trekken op de luchthaven.
Vergeet niet dat er meestal geen banken / geldautomaten zijn in de bush/lodges Als je geld
nodig hebt dan moet je het geld te trekken wanneer we steden passeren.
Gezondheidsproblemen
Reizen naar Zuid-Afrika vormt geen medische bedreiging, maar vergeet niet dat er malaria is
in bepaalde gebieden.
Raadpleeg uw reguliere arts / apotheker voor advies.
Op safari gaan wij door gebieden met malaria gebied. Hoewel het aantal gevallen van malaria
sterk is afgenomen, wordt door veel artsen "Larium" aanbevolen. Maar er zijn de bekende
bijwerkingen zoals slapeloosheid, hallucinaties, en veranderingen in de persoonlijkheid, en
dat kan een safari verpesten.
Er is geen profylaxis die 100% zekerheid geeft. Beter is te voorkomen dat gebeten te worden
Het belangrijkste is insecten-werend middelen te gebruiken en lange mouwen, etc.
Voor meer informatie, neem dan eens een kijkje op de website van het Tropisch Instituut
Onderschat niet de hete, sterke Afrikaanse zon - neem zonnebrandcrème en een goede
zonnehoed. Geleidelijke blootstelling aan de zon, in het bijzonder tussen de uren van 12u00
tot 15u00, wordt aanbevolen.
Laat nooit uw bagage onbeheerd achter in de lobby van het hotel. Uw waardevolle spullen
deponeren in de kluis van het hotel of in uw kamer - niet een wandeling maken rond jet hotel
als het donker is - niet te dure sieraden dragen bij het wandelen.
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REIS NAAR ZUID-AFRIKA
Eerste deel
Bezoek van de provincie GAUTENG
DAG 1
Vertrek in Brussel Zuid Station (met Air France ZYR)
Johannesburg te vliegen,

om via Parijs) naar

Shatting 700€

Ps als er op Kaapstad wordt gevlogen ( optie voor een reis in november) is het wel
duurder reken op 750-800 €
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Maximum 23 kg bagage per persoon in de vrachtruimte (af te geven in Brussel Zuid en wordt
rechtstreeks doorgestuurd naar Johannesburg) en maximum 12 Kg per persoon handbagage
(opgelet in Orly wordt de handbagage ook gewogen. Ps geen verse voedingsmiddelen (
groenten , vlees ed.) in bagage (er is soms controle in Johannesburg).
Gratis toerisme visum bij aankomst. ( ps de A380 is een groot vliegtuig en het neemt wat tijd
om aan te schuiven bij het verkrijgen van het visum; maar er is nooit een probleem)

Dag 2
Geldwissel (met bankkontact) en Telefoon (air time) en Internet in orde maken op de
luchthaven. Misschien wat kleine aankopen zoals drank voor onder de baan
Aankomst in Johannesburg in de morgen
Afhalen van de auto VW Combi 5 dagen

Raming voor huur VW Combi: R4000/dag voor 6 plaatsen of 45€ per dag per persoon

JOHANNESBURG is de hoofdstad van de provincie Gauteng. Het ontstond toen in de streek
van Witwatersrand, een lage bergketen aan de rand van Gauteng, in 1886 ’s werelds rijkste
goudaders werden gevonden. Dit gaf aanleiding tot een explosie van nederzettingen waarvan
in 1895 Johannesburg reeds de grootste stad van Zuid-Afrika was geworden met een rist
kleinere steden en plaatsjes in wat men de Oostrand en de Westrand is gaan noemen. De
belangrijkste stad van de Westrand is Krugersdorp. Wij vermelden verder nog slechts één
plaats van de Westrand en dat is SOWETO, een acronym voor SOuth-WEstern TOwnship.
Townships waren tijdens de apartheid de plaatsen waar de zwarten moesten wonen die niet in
de thuislanden waren ondergebracht. Soweto is bekend geworden wegens zijn weerstand
tegen de apartheid. Zowel ex-president Mandela als aartsbisschop Tutu hebben er gewoond
en heden worden begeleide wandelingen en rondritten in SOWETO georganiseerd naar onder
meer deze woningen en het wat verder in de straat gelegen in 2001 opgerichte
apartheidsmuseum.
Het sterk uit zijn grenzen groeien van de voorsteden en townships van Johannesburg had als
resultaat dat deze stad tot zeer kort geleden als onveilig voor toeristen werd beschouwd zodat
deze laatste vanaf de luchthaven in de regel onmiddellijk naar Pretoria of andere plaatsen
doorreizen zonder Johannesburg te verkennen. En zo gaan wij ook doe
Op de eten en kleine inkoopjes op één van de afritten (Lynwood) op N1 in Pretoria en
vervolgen onze weg naar Pilanesberg
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De volgende 2 dagen worden besteed aan twee safari’s in het Pilanes wildreservaat. Het
Pilanesberg National Park (links boven in de hoek op bijgaand kaartje) ligt ten N.W. van
Magaliesberg en op zowat 1,5 uur rijden (zowel als Pretoria omcirkeld in bijgaand kaartje –
de pijl verwijst naar Magaliesburg – zie verder) . Aan de Zuid-westelijke rand van dit park
bevindt zich met zijn talrijke
attracties; het Sun City Resort.
Mogelijkheid tot golven
Het park is 50.000 hectare groot,
heeft een doorsnede van ongeveer
27 km en stijgt zowat 500 meter
boven de omgeving uit. Het is een
uitgedoofde krater, vandaar de
ronde vorm. Het ontstond dank zij
de “Operation Genesis” waarbij
het hele gebied van menselijke
bewoning ontruimd werd en wilde
dieren geherintroduceerd werden.
Dit is zowat de grootste
translocatie van wilde dieren die
ooit plaatsgreep en werd in vele
afleveringen op de Belgische
televisie getoond. Deze operatie
begon in 1979. En hiermede werd
het Pilanesberg Nationaal Park
heden ten dage één van de leidende
natuurreservaten van Zuid-Afrika.
Men vindt er diverse lodges in alle
categorieën, evenals tentenkampen
e.v.a.
voorzieningen
voor
bezoekers. Men kan er zowel ’s
nachts als overdag safari’s in open
voertuigen maken. Er zijn zelfs
safari’s voorzien per luchtballon.
Men kan er de “Big Five”
aantreffen naast vele andere dieren,
zoals giraffen, nijlpaarden, zebra’s
en 17 soorten antilopen, zowel als
zeer vele vogels, waar onder ook
de Kaapse gier en de zwarte arend.
Het park is vooral bekend om zijn
populaties zwarte en witte
neushoorns, olifanten en buffels.

Verblijf nacht van 2 en 3 check out dag 4
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Schatting prijs 250 € per persoon per dag inclusief 4 drives in het park, middag en
avondeten inbegrepen ( 2 personen per kamer)

Op de volgende twee bladzijden worden enkele dieren getoond die ik tijdens vorige safari’s
kon aanschouwen. Op deze blz. in het midden een nijlpard en onderaan een
witborstaalscholver (witborsduiker in het Afrikaans) en een grote ijsvogel (bontvisvanger in
het Afrikaans).

En verder op de foto’s 3 en 4 van de linkerrij twee waterbokken en twee witte neushoorns en
op de 4 foto’s van de rechterrij respectievelijk 2 zebra’s, een impala, een giraf en een
nijlpaard.

12

’s Avonds keren wij van Pilanesberg terug voor onze 2e nacht in het hotel van Shepherds Tree
Game Reserve
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dag 4
Na de morning drive tranfer naar de de Mpumalanga provincie
Mpumalanga betekent in het SiSwati "plaats waar de zon opkomt" en is een veel bezochte
provincie van Zuid-Afrika. Het heeft een oppervlakte van 79.490 km². De hoofdstad is
Nelspruit, een belangrijk stoppunt voor toeristen die doorreizen naar het bekende Kruger
Park. Mpumalanga wordt omgeven door 4 provincies; in het noorden Limpopo, in het zuiden
KwaZulu-Natal en de Vrijstaat en in het westen aan Gauteng. Ook grenst het in het oosten aan
2 landen nl. Swaziland en Mozambique.
De talen die hier worden gesproken zijn Afrikaans, Engels, isiNdebele, siSwati, xiTsonga. De
wegen in Mpumalanga zijn goed maar mocht je liever gaan vliegen, 20 km buiten Nelspruit
ligt een vliegveld, de Kruger Mpumalanga International Airport (KMIA).
In de zomer kan het zeer heet en vochtig worden, vooral in het laagveld en valt er regelmatig
een bui. De winters zijn mild maar in de hoger gelegen gebieden kan het flink koud worden.
Het landschap is op zijn mooist waar het noordelijke deel van de Drakensbergen plotseling
overgaat in een laagvlakte. Door de hoogte, erosie en overvloedige regenval zijn er veel
schitterende watervallen in het gebied ontstaan, zie Watervallen route. Een aantal daarvan zijn
ook te bezichtigen langs de Panorama route.
Mpumalanga heeft enorm veel te bieden zoals schitterende natuur, bergen, grasland en een
aantal unieke natuurverschijnselen. De hoogtepunten zijn o.a. Kruger National Park, de
Panorama route, de vele watervallen rond Sabie, Pilgrim's Rest en de Blyde River Canyon.
Daarnaast is deze provincie geliefd vanwege de vele outdoor activiteiten die je hier kunt doen:
river rafting, quad biking, abseilen, mountain biking, bridge swinging, caving, etc.
Als je door de provincie rijdt zie je nog veel boeren die van alles en nog wat verbouwen maar
vooral mais, aardappels, fruit (bananen) en noten (Macadamia)
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Prijs 120 euro per persoon voor 2 dagen met ontbijt;

Dag 5
bezoek aan de Blijde Rivier Kloof de zogenaamde panorama route
Blyde River Canyon- Hazyview Blyde River Canyon Nature Reserve, Three Rondavels,
Bourke’s Luck Potholes, Grasskop , Kowyn’s pass naar Hazyview)
Bij “Bourke's Luck Potholes” komen 2 rivieren samen, de Blyde en de Treur. Door de
kolkende watermassa's, die vermengd waren met zand en grind èn door erosie, zijn de
rotsformaties door de eeuwen heen steeds verder uitgesleten. De gouddelver Tom Bourke
vond hier wat goud en voorspelde dat er veel goud te vinden was. Helaas voor hem was het
niet genoeg om er rijk van te worden. De Potholes zijn naar hem genoemd.
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Three Rondavels
Een rondavel is een ronde hut met een puntdak van riet, zoals bv. de Xhosa en Zulu ze
bouwen. De Three Rondavels zijn drie bergen die naast elkaar uit de Blyde River Canyon
omhoog steken en die, als je je ogen een beetje dichtknijpt, sprekend lijken op… juist. Nee
echt, ze lijken echt op zulke hutten. Er leidt een pad naar de afgrond van de canyon, waar er
een goed zicht is op de drie merkwaardig gevormde bergen.

16

Overnachting in Hazyview op 43km van het Krugerpark (gate gaat open om 6 uur en
sluit om 18 uur)
Dag 6

Rondrit in het Krugerpark. Wij zetten vroeg aan want de dieren zijn in de morgen het meest
actief. Wij blijven 1 dag in het park en keren in de avond terug naar het hotel juist buiten het
park en schrijven ons in bij één van de rondritten.
Wij gaan op zoek de BIG FIVE. Zuid-Afrikaanse dierparken ontstonden grotendeels door
herinvoeren van dieren en daarbij werd het verwerven van “The Big Five” een vorm van
reclame voor het betreffende park. De grote dierenparken in tropisch en subtropisch Afrika
ontstonden voor het grootste deel door afbakening van een bestaand natuurlijk milieu en van
herinvoeren was daarbij in de regel geen sprake. Maar de in Zuid-Afrika zo vaak
geafficheerde Big Five te zien krijgen is iets anders.
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Voor de laatste nacht in Hazyview verblijven we terug bij Ashbourne Hazyview
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Om van Kruger national parc naar Ashborne Hazyview te rijden

Dag 7
Transfert naar Johannesburg ( 387 km ) en aansluitend de transfer naar Port Elisabeth ( 2
uur vlucht)
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De vlucht Johannesburg Port Elizabeth is 1h40
Prijs geschat op 100 € met Comair

Auto afhalen op de luchthaven van Port Elizabeth

Raming voor huur VW Combi: R4000/dag voor 6 plaatsen of 45€ per dag per persoon
Logement Protea Hotel by Marriott Port Elisabeth Marine
Gechat op 60 € met ontbijt
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DAG 8

Deel 2
DE TUINROUTE
Het tweede deel van onze reis loopt over zowat 800 km via de N2 van Port Elisabeth tot
Kaapstad en brengt ons van de OOSTKAAP-provincie naar de WESTKAAP-provincie
PORT ELISABETH Elisabeth is een levendige plaats die populair is vanwege zijn 40 km
lange witte zandstranden. Er is voor elk wat wils van talloze watersportactiviteiten tot
Bayworld met onder meer een Oceanarium en een Snake Park.
Die dag is het begin van ons bezoek aan tuinroute die ons van Port Elisabeth tot Kaapstad en

de Kaap zal brengen. De term tuinroute verwijst niet naar huizen met grasperken en tuinen
maar naar een smalle strook land tussen de Indische Oceaan en enkele bergketens, die een
barrière vormen voor de van het Zuiden komende regen. Hierdoor valt er regelmatig regen in
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het gebied van de tuinroute terwijl het gebied ten Noorden van de vermelde bergen dor blijft.
Vandaar ook dat het langs de tuinroute zo mooi groen is.
De tuinroute wordt beschreven als een reis door schilderachtige dorpen en gehuchten te
midden grote stukken maagdelijke natuur. Het is één aaneenschakeling van prachtige
stranden, rotsige schiereilanden, meren, lagunen, meanderende rivieren, diep gekarste
bergketens en donkere regenbossen. De Tuinroute wordt algemeen beschouwd als één van de
hoogtepunten van een toeristisch bezoek aan Zuid-Afrika.
Die dag is het begin van ons bezoek aan tuinroute die ons van Port Elisabeth tot Kaapstad en
de Kaap zal brengen. De term tuinroute verwijst niet naar huizen met grasperken en tuinen
maar naar een smalle strook land tussen de Indische Oceaan en enkele bergketens, die een
barrière vormen voor de van het Zuiden komende regen. Hierdoor valt er regelmatig regen in
het gebied van de tuinroute terwijl het gebied ten Noorden van de vermelde bergen dor blijft.
Vandaar ook dat het langs de tuinroute zo mooi groen is.

De tuinroute wordt beschreven als een reis door schilderachtige dorpen en gehuchten te
midden grote stukken maagdelijke natuur. Het is één aaneenschakeling van prachtige
stranden, rotsige schiereilanden, meren, lagunen, meanderende rivieren, diep gekarste
bergketens en donkere regenbossen. De Tuinroute wordt algemeen beschouwd als één van de
hoogtepunten van een toeristisch bezoek aan Zuid-Afrika.
Het bezoeken het uitgestrekte Tsitsikamma Forest National Park. (Tsitsikamma is een
khoikhoi-naam dat “plaats van sprankelend water” betekent). Dit park werd in 1964 geopend
en is rijk aan diverse ecosystemen met een bijzondere flora en fauna.
Wij begeven ons naar wat beschouwd wordt als één van de hoogtepunten van het
Tsitsikammapark. En dat is de plaats waar de Stormsrivier in de Indische Oceaan uitmondt
(de Storms River Mouth - foto). Dit vormt als het ware de toegang landinwaarts naar het
immense park dat beschreven wordt als een adembenemend mooie wildernis van bossen,
rivieren en canyons. Men kan er ontelbare korte of lange wandelingen maken. De beroemde
Otter Trail is een zware maar opwekkende vijfdaagse tocht dwars doorheen het reservaat op
zoek naar de ongrijpbare klauwloze otter. Het grootste deel van het reservaat bestaat uit
fynbos en inheems bos. Dieren die in het park leven zijn onder meer otters, dassen,
bosbokken, blauwe duikers, vervet apen, bavianen, de kleine genetkat, de caracal, bosvarkens
e.a. Aan de bedtreffende kust maken zoetwatermoerassen plaats voor duinen, ondiepe poelen,
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koraalriffen en diep water en bij de monding van de Storm’s River kan men zwemmen en
snorkelen. Langs de kust kan men regelmatig dolfijnen zien voorbij zwemmen en tussen mei
en november kan men er ook de zuidelijke echte walvis (of zuidkaper) spotten.
Ons bezoek geldt in essentie de indrukwekkende 192 meter lange touwbrug (Paul Sauerbrug
– zie kaartje) over de kloof die de Stormsrivier doorheen het kustplateau kerfde.
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Wij logeren nabij Plettenberg Bay of Knysna . locatie nog te bepalen
Wij verblijven er 1 nachten
Kost geschat 80€ per persoon voor 1 nacht.

DAG 9
Wij bezoeken de Knysna lagune vandaar rijden wij dan door naar Oudshoorn.
De Knysnalagune is een zee groot estuarium dat gevoed wordt door vijf vanuit de
Outeniquabergen stromende rivieren. De lagune kent twee keer per dag eb en vloed via de
smalle toegang naar de Indische Oceaan, die geflankeerd wordt door twee grote zandstenen
kliffen, die Eastern en Western Heads genoemd worden (foto hier boven links). Deze “Heads”
(of koppen) zijn ook aangeduid op de kaart van de Knysnalagune op de volgende bladzijde.
In de lagune wemelt het van zandbanken, zoutmoerassen, en rietvelden, die een schat aan
zeeleven herbergen. Daarbij ook het Knysna zeepaardje, dat slechts in 3 riviermondingen van
Zuid-Afrika voorkomt en dreigt uit te sterven. De lagune is ook een perfecte locatie om
vogels te observeren.
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Na de middag rijden wij verder langs de N2 naar het stadje George aan de voet van de
Outeniquabergen. Wij rijden dit zonder het te bezoeken voorbij om noordwaarts te rijden naar
de Outeniquapas. Deze oversteken betekende het verlaten van de tuinroute en het binnenrijden
van de Kleine Karoo (of Klein Karoo in het Afrikaans en Little Karoo in het Engels).
De Kleine Karoo is het kleinere en ook zuidelijkere deel van twee Karoo-regio’s. Het is een
vallei vallei, 250 km lang en 60 km breed, omringd door imposante bergketens, zoals de
Swartberg in het noorden en de de Langeberg en de Outeniqua bergen in het zuiden. De hoge
pieken van de Outeniquabergen doen de vochtige zeelucht die van het zuiden komt opstijgen
waardoor deze uitregent op het onderliggende land. Hierdoor komt het dat de regio ten zuiden
van de Outeniquabergen groen, weelderig en vruchtbaar is terwijl het gebied ten noorden er
van, en dat is de kleine Karoo, een droog en warm klimaat heeft. Hoewel het er zeer weinig
regent blijkt toch dat sommige plaatsen toch goed bevloeid worden door stroompjes en
rivieren die van de bergen komen. De bergketens van de Kleine Karoo vertonen schitterende
berglandschappen met onder meer vier majestueuze bergpassen, waarvan de Swartbergpas de
indrukwekkendste is.

De belangrijkste stad van de Kleine Karoo is Oudtshoorn aan de voet van de Swartberge. Dit
werd in 1847 gesticht om te voorzien in de behoeften van de groeiende boerenbevolking in de
Kleine Karoo. De welvaart die het kende vanaf 1870 ontstond dank zij de vraag naar
struisvogelveren op het einde van de 19e en begin van de 20e eeuw. Het droge hete klimaat
van de Karoo bleek om verschillende redenen zeer geschikt om op grote schaal struisvogels te
gaan fokken. Oudtshoorn bleef tijdens die tijd een belangrijk centrum voor struisvogelfokkerij
en de rijke fokkers lieten fraaie zandstenen villa’s bouwen. Met de eerste wereldoorlog
veranderde echter de mode en vele onder hen gingen failliet. Vanaf de jaren 40 nam hun
aantal weer wat toe wegens de vraag naar andere struisvogelproducten zoals vlees, eieren, leer
en beendermeel.
Wij gaan in Knysna logeren. Kost 80€ per persoon
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Dag 10

Wij kunnen ook een bezoek brengen aan één van de vele struisvogelboerderijen en de
struisvogel cooperatie. Die geven alle mogelijke uitleg over het houden en kweken van
struisvogels (volstruis in het Afrikaans).
Vandaag rijden wij daarna naar via Swellendan
Swellendam is één van de oudste (omstreeks 1750) en meest elegante van de vele historische
stadjes van de Kaapprovincie.
Vlak onder Swellendam ligt het Nationaal Bontebokpark, het toevluchtsoord voor diverse
soorten bokken, zoals de sterk bedreigde bontebok. Het park heeft ook een soortenrijke
vogelpopulatie. Na het eten wandelden wij nog even tot aan de vlakbij en in dezelfde straat
gelegen Nederlandse Hervormde Kerk van Swellendam (foto), gebouwd in 1911, maar deze
was gesloten.
Wij logeren in het Aan de Oever Guesthouse kost 60€ per persoon.
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Dag 11
Wij zetten onze weg verder naar Hermanus.
Voorname hotels zoals Marine, Windsor en Astoria verwijzen in Hermanus naar de glamour
die het ooit had als chique badplaats. Bezienswaardig is heden het Old Harbour Museum dat
ingaat op het belang van Hermanus voor de walvisvaart in de 19e eeuw. Hermanus is heden
vooral bekend wegens de mogelijkheid om walvissen te observeren en als één van de beste
plaatsen ter wereld om dit te doen erkend door het Wereldnatuurfonds.
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De beste tijd om walvissen te bekijken is september – oktober. Dan komen de dieren
gegarandeerd dagelijks vlak voor de kust hun capriolen uithalen (foto links).
Het gaat daarbij vooral om zuidkapers (of de zuidelijke echte walvis). Deze komen vanuit
Antarctica aan in juni en vertrekken weer in december.
Zuidkapers zijn onder meer te herkennen aan de typische V-vormige luchtuitstoot, die ontstaat
door condensatie wanneer de warme ademlicht in contact komt met de koudere lucht.

In de Zuid-Afrikaanse wateren komen 36 soorten walvissen en dolfijnen en ongeveer 100
soorten haaien voor. Maar slechts een klein aantal waagt zich dicht bij de kust. De meest
voorkomende dolfijnen zijn de tuimelaar en de gewone dolfijn. De meest voorkomende
haaien zijn de mensenhaai, de tijgerhaai, de zandhaai en de makreelhaai. De meest
voorkomende walvis is de zuidkaper (Eubalaena australis).
De Zuidkaper is de enige zogenaamde “echte walvis” (engels = southern right whale) van het
Zuidelijk halfrond. In de zomer (of onze winter), dit is het voortplantingsseizoen, leven ze in
de kustwateren van Chili, Argentinië, Brazilië, Zuid-Afrika, het zuiden van Australië en
enkele sub-antarctische eilandjes die bij Nieuw-Zeeland behoren. Zij blijven meestal dicht bij
de kust, zelfs in ondiepe wateren. Wanneer het winter (of onze zomer) wordt trekken ze naar
de voedselrijkere wateren rond Antarctica.
De zuidkaper (Eubaleina australis) is een tot 17 meter grote walvis die tot 30 ton kan wegen.
Hij heeft grote, brede borstvinnen en een enorme zwartbruine kop die een kwart van zijn
lichaam beslaat en ook gekenmerkt wordt door bloemkoolachtige uitgroeisels, gevormd door
allerhande parasieten zoals zeepokken en mosselen. De vorm en de plaats er van is uniek en
kan zoals de vingerafdrukken van een mens gebruikt kunnen worden om individuele
walvissen te herkennen. Hij heeft een glad en rond lijf en is zwart van kleur met witte vlekken
op rug en buik. Bij het uitademen ontstaat een karakteristieke V-vormige blast. Zuidkapers
leven van plankton en krill dat ze uit het water zeven.
De zuidkaper heeft een spectaculaire balts. Het dier springt daarbij vaak volledig uit het water
en gaat met de kop naar beneden met de staartvinnen zwaaien. De tekening op de vorige
bladzijde illustreert enkele typische capriolen die men kan zien bij het spotten van de
zuidkaper.
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- Springen : De walvis komt geheel of ten dele uit het water en laat zich met een plons terug
in zee vallen.
- Staartklappen : De staartvin slaat met een luide klap op het water.
- Spioneren : De walvis komt rechtstandig met zijn kop boven water om te zien wat er aan de
oppervlakte
Van Hermanus gaat de reis die dag naar Kaapstad.
Kost hotel 70€ per person per nacht

De reis blijft vooreerst nog de kustlijn volgen en dit levert bij praktisch elke draai
afwisselende prachtige zichten op van False Bay (of Valsebaai), Kaap Kaap de Goede Hoop,
Kaapstad en de Tafelberg.

Dag 12
Na een morgenmaal bezoeken wij Stellenbosch en wijnstreek (Franschoek). In de avond
bezoeken wij dan de haven van Kaapstad
Zij die willen golven kan ik u De Zalze aanraden.
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En daarna gaat het landinwaarts naar Stellenbosch waar wij in de namiddag aankomen.
Het historische universiteitstadje en wijncentrum Stellenbosch wordt doorkruist met lanen
met eeuwenoude eiken. Er staan huizen in Kaaps-Hollandse, Kaapse, Georgian, Regency en
Victoriaanse stijl. Bijzonder zijn ook :
- Oom Samie se winkel is een ouderwetse dorpswinkel met allerlei antiek, curiosa e.a.
- St.Mary’s Cathedral aan het stadsplein is aangelegd in 1703 en werd lange tijd gebruikt als
paradeplaats.
- In Dorpstraat staan enkele van de mooiste gevels van Stellenbosch.
- De universiteit heeft er een aparte faculteit voor de studie van wijn en wijnbouw.
De opheffing van de internationale boycot na het afschaffen van de apartheid zorgde sedert
1995 voor een explosie van zowel de wijnproductie als het aantal wijnbedrijven. Veruit de
meeste wijnbedrijven liggen in de West-Kaap-provincie in de nabijheid van de kust. Het
klimaat is er mild met zachte zomers en koele winters. De zomerhitte wordt er getemperd
door de koude golfstroom die langs de kust van Zuid-Afrika trekt en in deze Zuidelijke punt
van Zuid-Afrika ontmoeten de Atlantische en Indische Oceaan elkaar en doen vochtige
luchtstromen landinwaarts trekken die de druiventeelt ten goede komen. In de noordelijke en
oostelijke rand van deze wijnstreek vindt men enkele drogere wijngebieden, die dank zij
zorgvuldige snoeimethodes en moderne wijnbereidingstechnieken er toch in slaagden om
wijnen te produceren met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Dergelijke drogere
wijngebieden zijn Klein Karoo, Olifantsrivier en nog een stuk noordelijker (en hierdoor niet
op het kaartje getoond) Oranjerivier (aan de grens met Namibië). De Zuid-Afrikaanse
wijngebieden behoren tot de mooiste ter wereld. Het is een ruig gebied van steile, groene
hellingen vol kaarsrechte rijen wijnstokken met daartussen de typische en fraaie witgekalkte
Kaaps-Hollandse huizen.
Wijn
Er zijn eigenlijk geen slechte wijnen in Zuid-Afrika. De tradities van de oude wereld, en een
350 jaar lange geschiedenis van wijn maken, wordt er gecombineerd met de technologie en de
innovaties van de nieuwe wereld. Deze zeldzame combinatie brengt complexe, verfijnde
smakelijke fruitige wijnen voort.
De beste wijnen zijn de estate- of boutique-wijnen. De grote wijngaarden produceren ten
minste vijf verschillende wijnen, waar onder rode, witte, mousserende en gealcoholiseerde
wijnen. Op de meeste wijnlandgoederen kan men wijn proeven al moet daar soms een klein
bedrag voor betaald worden.
De belangrijkste druivenrassen voor de rode wijnen zijn cabernet sauvignon, pinotage
(dewelke hét Zuid-Afrikaanse druivenras is), merlot en sedert kort ook shiraz. Tot de andere
behoren garnay, pinot noir, cinsault (ook bekend als Hermitage) een plaatselijke hybride,
namelijk Pinotage (Pinot Noir en Cinsault). De belangrijkste druivenrassen voor witte wijnen
zijn chenin blanc (lokaal ook steen genoemd) chardonnay en sauvignon blanc. Tot de andere
behoren Muscat d’Alexandrie (die plaatselijk ook bekend staat als Hanepoot), Colombard,
Gewürtztraminer, Bukettraube, de Europese Weisser Riesling en de plaatselijke Kaapse
Riesling.
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Wij verblijven de avond in Kaapstad.
Kost 70€ per nacht per persoon

Dag 13
Op weg naar het Kaaps schiereiland :Pinguins bij Boulders in Simonstad, Kaap de Goede
Hoop om de dag te eindigen in Kaapstad
Kaapstad is gelegen op een klein schiereiland aan de Atlantische oceaankant van de zuidpunt
van Afrika.

Kaapstad is de derde grootste stad van Zuid-Afrika maar wel de meest toeristische. De
centrale wijken liggen aan de voet van de Noordhelling van de Tafelberg. De stad wordt
doorsneden door een groot aantal verkeersaders, zoals Adderley Street en parallel er aan St.
George’s Mall, een gezellige voetgangersstraat waar straatartiesten het publiek vermaken.
Aan Greenmarket Square, het brandpunt van de stad, staan veel historisch belangrijke
gebouwen zoals het tot nationaal monument uitgeroepen Old Town House dat stamt uit 1761
en oorspronkelijk bedoeld was voor de “burgherwacht”. De volgende straat ten westen er van,
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richting Signal Hill, is Long street met mooie voorbeelden van gebouwen in Victoriaanse stijl.
Old Slave Lodge uit 1679 was een onderkomen voor slaven. Het Kasteel de Goede Hoop is
het oudste koloniaal gebouw van Zuid-Afrika, gebouwd tussen 1666 en 1679, ter vervanging
van het fort dat Jan van Riebeeck in 1652 had laten bouwen.
De haven en het zo succesrijke en populaire Victoria and Alfred Waterfront, op het
stadsplan in het zwart omcirkeld, en één van de top toeristische attracties van Zuid-Afrika,
liggen tussen de stad en de Atlantische Oceaan. Men treft er niet alleen een zeer levendige
havenactiviteit aan maar ook een mooie promenade met hotels en restaurants met terrassen
aan de waterkant. Het is ook een Mekka voor winkelliefhebbers met boetieks van de grote
modemerken zowel als winkelcomplexen met kleinere kledingzaakjes, cadeaushops en vele
andere. Er is live music in tal van bars en men van daar ook diverse excursies doen en zelfs
een helicoptervlucht.
Kaapstad wordt in alle opzichten gedomineerd door de Tafelberg.

De foto toont een algemeen zicht op de Tafelberg met als opvallendste elementen van de
skyline : Devil’s Head (1), Tafelberg (2), Lion’s Head (3), Signal Hill (4) naast het Victoria
en Albert Waterfront (5) en helemaal rechts onderaan (niet genummerd) het supermoderne
Greenpoint Stadion. Dit laatste staat centraal op de volgende overzichtsfoto van Kaapstad
genomen vanuit een andere hoek.
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Overnachting in Kaapstad kost 70 € per nacht per persoon

Dag 14
Bezoek aan : Tafelberg (optioneel en weersafhankelijk) of een Stadswandeling Kaapstad
historisch centrum en de Botanische tuin Kirstenbosch te bezoeken.

In de namiddag van de 14ste dag vertrek naar de luchthaven voor eerst een vlucht naar
Johannesburg en aansluitend naar België
Voorstel voor de vlucht naar Johannesburg duur 2 uur
Kost vlucht naar Johannesburg 100 € en aansluitend de vlucht naar Brussel

Algemeen nog te voorzien
•
•
•
•
•
•
•

Midaageten 15€ per persoon ( 2 eerste dagen inbegrepen)
Avondeten 25 a 30€ per persoon ( 2 eerste dagen inbegrepen)
Voor het eten is het de gewoonte om een tip te geven van 10%
Reken ook op een tip van 100 € voor het rondrijden in Pilannesberg
Benzine en kost voor de autostrades
Toegang tot de bezienswaardigheden 200€
Drank kan substantieel uitvallen maar de kost is nog altijd minder dan in België
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