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Dag 1 Amsterdam - Johannesburg - Pretoria
Dag 2 Pretoria - Blyderiviercanyon - Kruger NP
Dag 3 Kruger NP
Dag 4 Kruger NP, gamedrive per jeep
Dag 5 Kruger nationaal park - Swaziland
Dag 6 Swaziland
Dag 7 Swaziland - St. Lucia
Dag 8 St. Lucia
Dag 9 St. Lucia - Royal Natal NP
Dag 10 Royal Natal NP
Dag 11 Royal Natal - Lesotho
Dag 12 Lesotho
Dag 13 Lesotho - Graaff Reinet
Dag 14 Graaff Reinet - Oudtshoorn



Dag 15 Oudtshoorn, Cangogrotten en struisvogelfarm
Dag 16 Oudtshoorn - Plettenberg Bay
Dag 17 Plettenberg Bay, excursie Tsitsikamma nationaal park
Dag 18 Plettenberg - Stellenbosch - Kaapstad
Dag 19 Kaapstad, excursie Kaap de Goede Hoop
Dag 20 Kaapstad - Amsterdam
Dag 21 aankomst Amsterdam



Dag tot dag be sc h ri j v i n gDag tot dag be sc h ri j v i n g

Onderstaand volgt eerst de beschrijving van de route van Kaapstad naar
Johannesburg, daarna volgt de omgekeerde route van Johannesbrug naar Kaapstad.

Van Kaapstad naar Johannesburg

Kaapstad 

Dag 1 Amsterdam - Kaapstad
Dag 2 Kaapstad, excursie Kaap de Goede Hoop
Dag 3 Kaapstad

De beroemde Tafelberg bepaalt het gezicht van Kaapstad. Waar je ook staat in de
stad, altijd zie je de imposante steile bergwanden oprijzen. Vaak ligt er een 'tafelkleed'
over de berg; een dunne deken van wolken of mistflarden. Een makkelijke en leuke
manier om je naar boven te laten vervoeren is per kabelbaan. Boven op de Tafelberg
zijn mooie wandelingen uitgezet en de echte wandelaar loopt in drie uur naar
beneden.

In de stad zelf wemelt het van de historisch interessante
plaatsen. De Grand Parade, het exercitieveld van de
Hollanders in de 17e eeuw leidt naar het oude fort, het is
ook de plaats waar ooit grote anti-
apartheidsdemonstraties werden gehouden en Nelson
Mandela na zijn vrijlating de menigte toesprak. Met een
taxi, wandelend of met het openbaar vervoer kun je de
Compagniestuinen en Kasteel de Goede Hoop bezoeken, overblijfselen uit de
Nederlandse tijd. Op Loop en Kloof Street vind je vele gezellige antiekwinkeltjes en
op Green Market Square is er elke werkdag een gezellige markt.

De boot naar Robbeneiland, lange tijd de gevangenis van Nelson Mandela, vertrekt
vanuit de oude haven: het Victoria en Alfred Waterfront. De kleurige Victoriaanse
huizen aan het water zijn gerestaureerd en bieden nu plaats aan talloze restaurants,
jazzcafés en andere uitgaansgelegenheden. Met name in het weekend heerst er hier
een levendige sfeer.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela


De reisbegeleiding organiseert een excursie naar Kaap
de Goede Hoop. Natuurlijk rijden we een gedeelte via
de Chapman’s Peak Drive, een route die langs baaien
en rotspartijen voert en niet voor niets als één van de
mooiste op aarde te boek staat. Een enkele keer is deze
weg afgesloten en volgen we een alternatieve route.
Onderweg doen we enkele schilderachtige plaatsjes

aan, zoals Houtbaai en Simon's Town. Het laatste plaatsje staat bekend om de
aanwezigheid van een kolonie pinguïns. Kaap de Goede Hoop zelf is een
natuurreservaat met vele dieren en een begroeiing die typerend is voor deze streek,
het zogenaamde 'fynbos'. 

Op de meest zuidwestelijke punt van Afrika zie je in het oosten de Indische Oceaan en
westelijk de Atlantische. Neem je verrekijker mee! In de maanden augustus t/m
oktober zie je hier meestal walvissen voor de kust.

Plettenberg Bay en Tsitsikamma nationaal park

Dag 4 Kaapstad – Plettenberg Bay
Dag 5 Plettenberg Bay, Tsitsikamma nationaal park

We verlaten Kaapstad en maken eerst een kort stop in
Stellenbosch. Onderweg zie je vele akkers met
wijnranken. De wijnboerderijen in deze streek
ontvangen graag bezoekers. Ze laten je zien hoe de
wijn geproduceerd wordt en uiteraard kun je de huiswijn
ook proeven. In deze stad, in 1679 gesticht door Simon
van der Stel van de V.O.C., herinneren de Braak, het
V.O.C-kruithuis en de vele witte Kaap-Hollandse huizen aan de Hollandse tijd; de
plaats is als het ware een openluchtmuseum.

We vervolgen onze weg via de bergen naar de kust, naar Plettenberg Bay.
Plettenberg Bay is vanwege zijn bergen, witte stranden en helderblauwe zee ook bij
Zuid-Afrikanen zelf een geliefd vakantieoord. Hiervandaan maken we een excursie
naar het Tsitsikamma nationaal park.

http://www.chapmanspeakdrive.co.za/


Dit nationale park beschermt de 100 km lange kustlijn
tussen Plettenberg Bay en Humansdorp. Hier kunnen
wandelaars een stuk van de beroemde 'Otter Trail'
volgen, die schitterende uitzichten biedt over de steile
klippen en bossen. Ook is het mogelijk te wandelen naar
de monding van de Stormrivier, die door een metalen
hangbrug wordt overspannen. Het pad na de hangbrug
gaat stijl omhoog via slingerpaadjes naar een

uitzichtpunt, waar je een fantastisch gezicht hebt op de Indische Oceaan.

In de middag of vroeg in de ochtend is er de mogelijkheid om te ontspannen of om
deel te nemen aan een facultatieve walvissentocht (juni-oktober), waar je met enig
geluk een blik kunt werpen op de grootste zoogdieren ter wereld.

Oudtshoorn

Dag 6 Plettenberg Bay - Oudtshoorn
Dag 7 Oudtshoorn, Cangogrotten en struisvogelfarm 

We verruilen de groene kuststrook voor de kleine
Karoowoestijn bij Oudtshoorn. Onderweg kun je
duidelijk zien hoe bergen het klimaat beïnvloeden: de
hoge bergruggen houden alle regenwolken tegen.
Tussen de taaie struiken scharrelen duizenden
struisvogels hun kostje bij elkaar. Onderweg zie je grote
boerderijen, waar de struisvogels gefokt worden die
Oudtshoorn naam en faam gaven. 

De reisbegeleider neemt je mee naar zo'n farm waarbij we een complete uitleg krijgen
en de dieren en hun leefomstandigheden van dichtbij bekijken. De liefhebbers kunnen
hier ook de lokale wijn proeven en een echt struisvogelbuffet nuttigen.

We bezoeken tevens de beroemde Cango-grotten. Deze grotten zijn fameus om hun
mooie druipsteenformaties. Een gids leidt je door verrassend grote ruimtes met
stalagmieten in alle vormen en maten.

Graaff Reinet

Dag 8 Oudtshoorn - Graaff Reinet

http://www.cango-caves.co.za/


Door de uitgestrekte, dorre Karoo rijden we naar Graaff Reinet. Deze plaats gelegen
aan de voet van de Sneeuberg keten is een van de oudste steden in Zuid-Afrika. De
traditionele architectuur is hier vrijwel onaangetast en het centrum bevat maar liefst
zo'n 200 monumenten. Naast prachtige Kaap-Hollandse huisjes tref je hier rijk
bewerkte Victoriaanse villa's aan. Het Reinet Huis aan Parsonagestraat en het
Drostdy Hotel zijn hier de beste voorbeelden van. 

In de nabijheid van Graaff Reinet ligt het Karoo Nature Reserve met de Vallei der
Verlatenheid. Je kunt hier excursie boeken naar het Karoo-natuurrrservaat en hier een
wandeling maken bij de Vallei der Verlatenheid. Een steil pad van zo'n 2 kilometer
brengt je op de bodem van deze vallei. Hier kun je tijdens een wandeltocht door de
ruige natuur genieten van adembenemende uitzichten. Met name de
zonsondergangen zijn hier indrukwekkend.

Lesotho 

Dag 9 Graaff Reinet - Lesotho 
Dag 10 Lesotho

De route van Graaff Reinet naar Lesotho gaat via de mooiste berglandschappen van
de Grote Karoo noordwaarts naar de grens van het hoog gelegen koninkrijkje. Met
haar groene hooggelegen bergruggen wordt Lesotho wel het Koninkrijk in de Hemel
genoemd.

Lesotho is een klein Afrikaans land waar een groot deel
van de bevolking, Basotho genaamd, nog op traditionele
wijze leeft. Het contrast met het moderne Zuid-Afrika is
dan ook groot. We overnachten in een eenvoudige
accommodatie, van waaruit je te voet of te paard de
prachtige omgeving kunt verkennen en kennis maakt
met de traditionele levenswijze van de Basotho. Zo kun

je hier een mooie tocht maken naar een waterval of naar de Canyon. In de omgeving
komen tevens schilderingen voor van Bosjesmannen. Je waant je hier in écht Afrika.
Ook kun je een bezoek brengen aan een schooltje of een partijtje voetbal spelen met
de lokale jeugd.

Royal Natal nationaal park 

Dag 11 Lesotho - Golden Gate - Royal Natal NP 
Dag 12 Royal Natal NP

http://nl.wikipedia.org/wiki/Graaff-Reinet_%28stad%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Sotho_people


We laten de rust en vriendelijke bevolking van Lesotho achter ons en rijden verder
naar de Drakensbergen. Via het Golden Gate nationaal park bereiken we het Royal
Natal nationaal park.

De Drakensbergen vormen een randmassief, met
spectaculair steile kliffen en diepe valleien. Water is een
schaars goed in Zuid-Afrika, maar dat geldt niet voor dit
gebied. Er zijn talloze snelstromende beekjes en
klaterende watervallen. Er zijn wandelingen uitgezet, de
een wat korter, de ander wat langer, die naar de mooiste
plekken leiden. Niet alleen fantastische vergezichten,
ook de ongereptheid van het gebied en de stilte om je
heen maken je verblijf onvergetelijk. Er is kans dat je allerlei dieren van dichtbij te zien
krijgt, van brutale apen tot de zeldzame lammergier die ineens boven je hoofd zeilt.
We overnachten aan de rand van Royal Natal NP.

St. Lucia 

Dag 13 Royal Natal - St. Lucia 
Dag 14 St. Lucia

We reizen verder naar het noorden van Zuid-Afrika. Het St. Lucia-moerassen
reservaat is in feite een lagune, gevormd door een brede riviermonding van maar liefst
65 kilometer lang. Het meer is niet diep en blijkt een uitstekende leefomgeving voor
nijlpaarden en krokodillen. Je ziet ze van dichtbij als je een facultatieve boottocht over
het meer maakt. De gids wijst je precies waar de krokodillen zich schuilhouden en de
nijlpaarden dobberen. Het meer wordt omringd door dichte bossen en moerassen met
mangroven, waar talloze vogels leven. Het is dan ook aan te raden een verrekijker
mee te nemen.
We verblijven in appartementen in het centrum van het ontwikkelde St. Lucia, waar je
’s avonds de gelegenheid hebt voor een hapje en een drankje in de talrijke
restaurantjes en barretjes.

De volgende dag kun je in alle vroegte deelnemen aan
een facultatieve excursie naar het Hluhluwe/ Umfolozi
Game Reserve, één van Zuid-Afrika's meest bekende
wildparken. Dit park is licht glooiend en opmerkelijk
groen. Hier leeft de big five, maar we gaan met name op
zoek naar de zeldzame witte neushoorn, die hier als een
speciaal project is uitgezet. Bovendien heb je door het
heuvelachtige landschap prachtige uitzichten over de Afrikaanse wildernis.

http://en.wikipedia.org/wiki/Hluhluwe%E2%80%93iMfolozi_Park


In de namiddag heb je nog tijd genoeg om uit te rusten in St. Lucia, maar ook om nog
een wandeling langs de kust te maken of een krokodillenfarm te bezoeken.

Swaziland 

Dag 15 St. Lucia - Swaziland 
Dag 16 Swaziland

Tijdens de reis door Zuid-Afrika maken we ook een
uitstapje naar het kleinste koninkrijk van Afrika:
Swaziland. We rijden in ongeveer vijf uur naar de
tweede stad van Swaziland, Manzini. Aan het eind van
de middag komen we dan aan in een schitterend
wildreservaat met onder andere giraffen,
wrattenzwijntjes en antilopen als de impala en de
blesbok. Door het kamp, waar we overnachten,

wandelen vaak ook allerlei dieren, wroeten wrattenzwijntjes in de struiken en af en toe
zie je een impala door de bomen wegschieten.

Onze accommodatie bestaat de ene keer uit een minichaletje, de andere keer uit een
traditionele Bee-hive. De locatie is met name gekozen om de Afrikaanse sfeer. Er is
een restaurant met eenvoudige maaltijden, maar je kunt ook gebruik maken van het
'braaien' boven het kampvuur, dat 's avonds in het kamp wordt aangestoken.

Vanuit het kamp kun je 'gamedrives' maken, paardrijden onder begeleiding en een
wandeling maken. Regelmatig is er 's avonds een optreden van Afrikaanse dans door
het kamppersoneel te bewonderen.

Kruger Park & Blyde Rivier Canyon

Dag 17 Swaziland - Kruger NP
Dag 18 Kruger NP, gamedrive per jeep
Dag 19 Kruger NP
Dag 20 Kruger NP - Blyde Rivier Canyon – Johannesburg – Amsterdam 
Dag 21 aankomst Amsterdam 

We steken de grens met Zuid-Afrika weer over en rijden naar het Kruger Park. Je krijgt
vast de gelegenheid om wild te zien, wanneer we langzaam naar onze sfeervolle
chalets/rondavels rijden. Het park is uniek door de omvang, opzet en grote
verscheidenheid aan dieren die hier leven.

http://www.djoser.nl/rondreis_zuid_afrika/magazine/22043/


We verblijven tijdens de reis in twee verschillende accommodaties zodat we een
groter gebied bestrijken. We overnachten één nacht in en twee nachten aan de rand
van het Kruger Park. In het park maken we een dagexcursie die is inbegrepen in de
reissom.

We maken deze dag een zogenaamde ‘gamedrive’
waarbij giraffen, zebra's, buffels, talloze impala's en vele
kleurrijke vogels je pad kruisen en we proberen de
plaatsen te vinden waar olifanten en leeuwen zich
ophouden. Er zijn afgebakende observatieposten, waar
je de jeep uit kunt stappen en rustig kunt blijven kijken.
Opvallend is dat de dieren in het park nauwelijks schuw
zijn; ze hebben de auto nooit als hun natuurlijke vijand leren kennen. Ook 's avonds
worden ritten door het park georganiseerd, die zeker de moeite waard zijn; tijdens
deze optionele tochten zie je de dieren die zich overdag schuilhouden! 

Een andere mogelijkheid is het maken van een ‘gamewalk’; een voettocht op zoek
naar wild, onder leiding van een ‘ranger’, een ervaren parkwachter. Aan de hand van
sporen weet hij precies te vertellen welke dieren zich in de buurt ophouden.

Na ons verblijf bij het Kruger Park rijden we richting het westen naar de omgeving van
de Blyde Rivier Canyon. We rijden de zogenaamde Panoramaroute, waarbij we
stoppen op een aantal bekende uitkijkpunten. Zo brengen we een bezoek aan de
‘Drie Rondavels’, ‘Bourke's Luck Potholes’ en 'Gods Window'. De diversiteit van Zuid-
Afrika's adembenemende landschap komt hier absoluut tot zijn recht. 

We rijden door naar Johannesburg waar we ’s avonds op het vliegtuig naar Nederland
vertrekken. 

 
Van Johannesbrug naar Kaapstad

Johannesburg, Pretoria

Dag 1 Amsterdam – Johannesburg - Pretoria

We vliegen met KLM rechtstreeks naar Johannesburg waar we laat in de avond
aankomen. We overnachten een nachtje in ons hotel in Pretoria. 

Blyde Rivier Canyon en Kruger nationaal park

http://en.wikipedia.org/wiki/Blyde_River_Canyon


Dag 2 Pretoria – Blyde Rivier Canyon – Kruger NP
Dag 3 Kruger NP
Dag 4 Kruger NP, gamedrive per jeep

Na onze overnachting in Pretoria rijden we richting de
Blyde Rivier Canyon. We rijden over de zogenaamde
Panoramaroute, waarbij we stoppen op een aantal
bekende uitkijkpunten. Zo brengen we een bezoek aan
de ‘Drie Rondavels’, ‘Bourke's Luck Potholes’ en 'Gods
Window'. De diversiteit van Zuid-Afrika's
adembenemende landschap komt hier absoluut tot zijn

recht.

Vanaf de Blyde Rivier Canyon rijden we door naar het Kruger Nationaal Park. Het
park is uniek door de omvang, opzet en grote verscheidenheid aan dieren die hier
leven. We verblijven tijdens de reis in twee verschillende accommodaties zodat we
een groter gebied bestrijken. We overnachten twee nachten aan de rand en één nacht
in het Kruger Park. In het park maken we een dagexcursie die is inbegrepen in de
reissom.

We maken deze dag een zogenaamde ‘gamedrive’ waarbij giraffen, zebra's, buffels,
talloze impala's en vele kleurrijke vogels je pad kruisen en we proberen de plaatsen te
vinden waar olifanten en leeuwen zich ophouden. Er zijn afgebakende
observatieposten, waar je de jeep uit kunt stappen en rustig kunt blijven kijken.
Opvallend is dat de dieren in het park nauwelijks schuw zijn; ze hebben de auto nooit
als hun natuurlijke vijand leren kennen. Ook 's avonds worden ritten door het park
georganiseerd, die hoewel prijzig, ook een aanrader zijn; tijdens deze optionele
tochten zie je de dieren die zich overdag schuilhouden! Een andere mogelijkheid is
het maken van een ‘gamewalk’; een voettocht op zoek naar wild, onder leiding van
een ‘ranger’, een ervaren parkwachter. Aan de hand van sporen weet hij precies te
vertellen welke dieren zich in de buurt ophouden.

Swaziland

Dag 5 Kruger nationaal park - Swaziland
Dag 6 Swaziland

http://en.wikipedia.org/wiki/Blyde_River_Canyon


Tijdens de reis door Zuid-Afrika maken we ook een
uitstapje naar het kleinste koninkrijk van Afrika:
Swaziland. We brengen een bezoek aan een
schitterend wildreservaat met onder andere giraffen,
wrattenzwijntjes en antilopen als de impala en de
blesbok. Door het kamp, waar we overnachten,
wandelen vaak ook allerlei dieren, wroeten
wrattenzwijntjes in de struiken en af en toe zie je een impala door de bomen
wegschieten.

Onze accommodatie bestaat de ene keer uit een minichaletje, de andere keer uit een
traditionele Bee-hive. De locatie is met name gekozen om de Afrikaanse sfeer. Er is
een restaurant met eenvoudige maaltijden, maar je kunt ook gebruik maken van het
'braaien' boven het kampvuur, dat 's avonds in het kamp wordt aangestoken.

Vanuit het kamp kun je 'gamedrives' maken, paardrijden onder begeleiding en een
wandeling volgen. Regelmatig is er 's avonds een optreden van Afrikaanse dans door
het kamppersoneel te bewonderen.

St. Lucia

Dag 7 Swaziland - St. Lucia
Dag 8 St. Lucia

Na Swaziland brengen we een bezoek aan het St.
Lucia-moerassen reservaat. Het St. Lucia-moerassen
reservaat is in feite een lagune, gevormd door een brede
riviermonding van maar liefst 65 kilometer lang. Het
meer is niet diep en blijkt een uitstekende leefomgeving
voor nijlpaarden en krokodillen. Je ziet ze van dichtbij
als je een facultatieve boottocht over het meer maakt. De

gids wijst je precies waar de krokodillen zich schuilhouden en de nijlpaarden
dobberen. Het meer wordt omringd door dichte bossen en moerassen met mangroven,
waar talloze vogels leven. Het is dan ook aan te raden een verrekijker mee te nemen.

We verblijven in appartementen in het centrum van het ontwikkelde St. Lucia, waar je
’s avonds de gelegenheid hebt voor een hapje en een drankje in de talrijke
restaurantjes en barretjes.

Je kunt in alle vroegte deelnemen aan een facultatieve excursie naar het Hluhluwe/
Umfolozi Game Reserve, één van Zuid-Afrika's meest bekende wildparken. Dit park is

http://www.djoser.nl/rondreis_zuid_afrika/magazine/22043/
http://en.wikipedia.org/wiki/Hluhluwe%E2%80%93iMfolozi_Park


licht glooiend en opmerkelijk groen. Hier leeft de big five, maar we gaan met name op
zoek naar de zeldzame witte neushoorn, die hier als een speciaal project is uitgezet.
Bovendien heb je door het heuvelachtige landschap prachtige uitzichten over de
Afrikaanse wildernis. Verder heb je nog tijd genoeg om uit te rusten in St. Lucia, maar
ook om nog een wandeling langs de kust te maken of een krokodillenfarm te
bezoeken.

Royal Natal nationaal park

Dag 9 St. Lucia - Royal Natal nationaal park
Dag 10 Royal Natal NP

We rijden verder naar de Drakensbergen. De
Drakensbergen vormen een randmassief, met
spectaculair steile kliffen en diepe valleien. Water is een
schaars goed in Zuid-Afrika, maar dat geldt niet voor dit
gebied. Er zijn talloze snelstromende beekjes en
klaterende watervallen. Er zijn wandelingen uitgezet, de
een wat korter, de ander wat langer, die naar de mooiste
plekken leiden. Niet alleen fantastische vergezichten,
ook de ongereptheid van het gebied en de stilte om je heen maken je verblijf
onvergetelijk. Er is kans dat je allerlei dieren van dichtbij te zien krijgt, van brutale
apen tot de zeldzame lammergier die ineens boven je hoofd zeilt. We overnachten
aan de rand van het Royal Natal nationaal park.

Lesotho

Dag 11 Royal Natal NP - Lesotho
Dag 12 Lesotho

De reis brengt ons naar Lesotho. Lesotho is een klein
Afrikaans land waar een groot deel van de bevolking,
Basotho genaamd, nog op traditionele wijze leeft. Het
contrast met het moderne Zuid-Afrika is dan ook groot.
We overnachten in een eenvoudige accommodatie in
Malealea, van waaruit je te voet of te paard de prachtige
omgeving kunt verkennen en kennis maakt met de

traditionele levenswijze van de Basotho. Zo kun je hier een mooie tocht maken naar
een waterval of naar de Canyon. In de omgeving komen tevens schilderingen voor
van Bosjesmannen. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sotho_people


Je bent hier in écht Afrika. Ook kun je een bezoek brengen aan een schooltje of een
partijtje voetbal spelen met de lokale jeugd.

Graaff Reinet

Dag 13 Lesotho - Graaff Reinet

Na Lesotho zullen we Graaff Reinet bereiken. Deze plaats gelegen aan de voet van
de Sneeuberg keten is een van de oudste steden in Zuid-Afrika. De traditionele
architectuur is hier vrijwel onaangetast en het centrum bevat maar liefst zo'n 200
monumenten. Naast prachtige Kaap-Hollandse huisjes tref je hier rijk bewerkte
Victoriaanse villa's aan. Het Reinet Huis aan Parsonagestraat en het Drostdy Hotel
zijn hier de beste voorbeelden van. 

In de nabijheid van Graaff Reinet ligt het Karoo Nature Reserve met de Vallei der
Verlatenheid. Je kunt de natuur van het Karoo-natuurreservaat inrijden en een
wandeling maken bij de Vallei der Verlatenheid. Een stijl pad van zo'n 2 kilometer
brengt je op de bodem van deze vallei. Hier kun je tijdens een wandeltocht door de
ruige natuur genieten van adembenemende uitzichten. Met name de
zonsondergangen zijn hier indrukwekkend.

Oudtshoorn

Dag 14 Graaff Reinet – Oudtshoorn
Dag 15 Oudtshoorn, Cangogrotten en struisvogelfarm

Vanuit Graaf Reinet rijden we door de uitgestrekte, dorre
Karoo naar Oudthsoorn waar tussen de taaie struiken
duizenden struisvogels hun kostje bij elkaar scharrelen.
Onderweg zie je grote boerderijen, waar de struisvogels
gefokt worden die Oudtshoorn naam en faam gaven. 

De reisbegeleider neemt je mee naar zo'n farm waarbij
we een complete uitleg krijgen en de dieren en hun leefomstandigheden van dichtbij
bekijken. De liefhebbers kunnen hier ook de lokale wijn proeven en een echt
struisvogelbuffet nuttigen.

We bezoeken tevens de beroemde Cango-grotten. Deze grotten zijn fameus om hun
mooie druipsteenformaties. Een gids leidt je door verrassend grote ruimtes met
stalagmieten in alle vormen en maten. Anderen bekijken liever Oudtshoorn zelf of
bezoeken de Ceetah-ranch, die gelegen is aan de rand van Oudtshoorn.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Graaff-Reinet_%28stad%29
http://www.cango-caves.co.za/


 
Plettenberg Bay en Tsitsikamma nationaal park

Dag 16 Oudtshoorn – Plettenberg Bay
Dag 17 Plettenberg Bay, Tsitsikamma NP

We verruilen de kleine Karoowoestijn voor de groene kuststrook bij Plettenberg Bay.
Onderweg kun je duidelijk zien hoe bergen het klimaat beïnvloeden: de hoge
bergruggen houden alle regenwolken tegen.

Plettenberg Bay is vanwege zijn bergen, witte stranden
en helderblauwe zee ook bij Zuid-Afrikanen zelf een
geliefd vakantieoord. Hiervandaan kun je een excursie
naar het Tsitsikamma nationaal park maken. Dit
nationale park beschermt de 100 km lange kustlijn
tussen Plettenberg Bay en Humansdorp. Hier kunnen
wandelaars een stuk van de beroemde 'Otter Trail'

volgen, die schitterende uitzichten biedt over de steile klippen en bossen. Ook is het
mogelijk te wandelen naar de monding van de Stormrivier, die door een metalen
hangbrug wordt overspannen. Het pad na de hangbrug gaat stijl omhoog via
slingerpaadjes naar een uitzichtpunt, waar je een fantastisch gezicht hebt op de
Indische Oceaan.

In de middag of vroeg in de ochtend is er de mogelijkheid om te ontspannen of om
deel te nemen aan een facultatieve walvissentocht (juni-oktober), waar je met enig
geluk een blik kunt werpen op de grootste zoogdieren ter wereld.

Kaapstad

Dag 18 Plettenberg Bay – Stellenbosch - Kaapstad
Dag 19 Kaapstad, excursie Kaap de Goede Hoop
Dag 20 Kaapstad – Amsterdam 
Dag 21 aankomst Amsterdam

Voor we in Kaapstad aankomen, maken we een korte stop in Stellenbosch. Je ziet bij
het naderen van Stellenbosch al vele akkers met wijnranken. De wijnboerderijen in
deze streek ontvangen graag bezoekers. Ze laten je zien hoe de wijn geproduceerd
wordt en uiteraard kun je de huiswijn ook proeven. In deze stad, in 1679 gesticht door
Simon van der Stel van de V.O.C., herinneren de Braak, het V.O.C-kruithuis en de
vele witte Kaap-Hollandse huizen aan de Hollandse tijd; de plaats is als het ware een
openluchtmuseum.



De laatste paar dagen van de reis zul je doorbrengen in
Kaapstad. Daar vind je o.a. de  beroemde Tafelberg, die
het gezicht bepaalt van de stad. Waar je ook staat, altijd
zie je de imposante steile bergwanden oprijzen. Vaak
ligt er een 'tafelkleed' over de berg; een dunne deken
van wolken of mistflarden. Een makkelijke en leuke
manier om je naar boven te laten vervoeren is per

kabelbaan. Boven op de Tafelberg zijn mooie wandelingen uitgezet en de echte
wandelaar loopt in drie uur naar beneden.

In de stad zelf wemelt het van de historisch interessante plaatsen. De Grand Parade,
het exercitieveld van de Hollanders in de 17e eeuw leidt naar het oude fort, het is ook
de plaats waar ooit grote anti-apartheidsdemonstraties werden gehouden en Nelson
Mandela na zijn vrijlating de menigte toesprak. Met een taxi, wandelend of met het
openbaar vervoer kun je de Compagniestuinen en Kasteel de Goede Hoop bezoeken,
overblijfselen uit de Nederlandse tijd. Op Loop en Kloof Street vind je vele gezellige
antiekwinkeltjes en op Green Market Square is er elke werkdag een gezellige markt.

De boot naar Robbeneiland, lange tijd de gevangenis van Nelson Mandela, vertrekt
vanuit de oude haven: het Victoria en Alfred Waterfront. De kleurige Victoriaanse
huizen aan het water zijn gerestaureerd en bieden nu plaats aan talloze restaurants,
jazzcafés en andere uitgaansgelegenheden. Met name in het weekend heerst er hier
een levendige sfeer.

Op dag 19 organiseert de reisbegeleiding een excursie
naar Kaap de Goede Hoop. Natuurlijk rijden we een
gedeelte via de Chapman’s Peak Drive, een route die
langs baaien en rotspartijen voert en niet voor niets als
één van de mooiste op aarde te boek staat. Onderweg
doen we enkele schilderachtige plaatsjes aan, zoals
Houtbaai en Simon's Town. Het laatste plaatsje staat
bekend om de aanwezigheid van een kolonie pinguïns. Kaap de Goede Hoop zelf is
een natuurreservaat met vele dieren en een begroeiing die typerend is voor deze
streek, het zogenaamde 'fynbos'. Op de meest zuidwestelijke punt van Afrika zie je in
het oosten de Indische Oceaan en westelijk de Atlantische. Neem je verrekijker mee!
In de maanden augustus t/m oktober zie je hier meestal walvissen voor de kust.

Na nog een volle dag van Kaapstad te hebben genoten, vlieg je op dag 20 ’s avonds
weer terug naar Amsterdam.
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela

