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1992 - JUBILEUMREIS - 2022 
Relaxte rondreis door Zuid-Afrika op hoog niveau. 

maandag 10 oktober – woensdag 26 oktober 
(uitgebreid programma stuur ik u graag toe) 

 

 
 

Gaat u mee, met een groep ‘gelijkgestemden’ twee weken genieten op het hoogste 
niveau van luxe, service en comfort, onder persoonlijke leiding van Gijs van Bilsen zelf. 

 
Met safari in een malariavrij Private Resort, ochtendprogramma’s en heerlijke lichte 

lunches en diners op de mooiste locaties en ook voldoende vrije tijd. 
 

  
 

  
 

Geheel verzorgd 
30 jaar ervaring in één reis 

 Min. 14 max 18 personen – Alleengaanden van harte welkom. 
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Relaxte rondreis Zuid-Afrika op het hoogste niveau van luxe, 

service en comfort. 
 

Deel 1:   Noordelijk deel Zuid-Afrika met safari in malariavrij Wildpark 

 
Dag 1 -  10 okt. Aankomst Johannesburg 21.20 uur, transfer naar Apogee Boutique Hotel*****, in Pretoria. 

   Inchecken, desgewenst nog een klein drankje. Overnachting. 

Dag 2 -  11 okt. Ochtend vrij. Lunch. Kennismaking met Pretoria,  de “Jacaranda-stad” met o.a. Voortrekker- 

   Monument & Kruger House. Einde van de middag retour naar het hotel. Diner & 0vernachting. 
 

  
 
 

 Drie dagen safari in Pilanesberg en Madikwe. 
 

Dag 3 -  12 okt. Per luxe bus (149 km) naar Pilanesberg National Park. (malariavrij). Verblijf in luxe *****lodge. 

Lunch, vrije tijd, schemersafari, diner, overnachting en desgewenst ochtend safari. 

Dag 4 -  13 okt. Transfer per luxe bus naar Madikwe (298 km) ***** Private Game Resort (malariavrij). 

   Aankomst 14.30 uur. Inchecken, lunch en rust. Voor de liefhebbers ‘schemer-safari-game-drive”. 

Dag 5 -  14 okt. Ochtend- en schemersafari naar wens en genieten in dit Private Game Resort van het Afrikaanse 

   wildleven. Lunch, high-tea en diner midden in The Bush. Voor de liefhebbers bestaat de  

   mogelijkheid om deel te nemen aan een ochtend “Neushoorn vaccinatie & oormerk programma”. 

Dag 6 - 15 okt. Desgewenst nog een ‘vroege-ochtend-safari’. Daarna transfer naar JNB en vlucht naar Kaapstad. 
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Deel 2:   Zuidelijk deel Zuid-Afrika – 10 dagen puur genieten 

 

 
Dag 6 -   15 okt. Vervolg: Na aankomst in Kaapstad: transfer naar Stellenbosch, The Lanzerac Hotel *****, grote 

klasse! Daar verblijven we 4 nachten. Nog een ‘late-night-snack’ en glaasje wijn. 

 

 
 

Dag 7-   16 okt. Private Gospel Tour in Langa Township. Terug naar Lanzerac, lunch en vrije tijd. Privé ontvangst 

   door Rijk Melck bij Muratie Wine Estate, Stellenbosch, eindigend met heerlijke Braai (BBQ).  

Dag 8 -  17 okt. Kennismaking met stad Stellenbosch, exquise lichte lunch bij Delaire-Graff, midden in de  

   Wijnlanden. Halverwege middag terug naar Lanzerac Hotel*****; Middag vrij. Diner vrijelijk in te 

   vullen in het restaurant van Lanzerac. Er is ook een shuttle-dienst naar centrum van Stellenbosch 

Dag 9 -  18 okt. We ontdekken het pittoreske plaatsje Franschhoek, lichte lunch bij Le Quartier Francais. 

Middag Boschendal Wine Estate-Beeldentuin. Einde dag terug in Lanzerac. Diner vrij in te  vullen. 

 

Dag 10 - 19 okt. Uitstap naar Hermanus, Lunch. Walvissen kijken. Overnachting in The Marine Hotel ***** 

Gezamenlijk diner in The Marine. We blijven hier 2 nachten. 

Dag 11 - 20 okt. Ochtend vrij. U ziet de walvissen met het blote oog; voor de liefhebbers ook per boot de zee op. 

Heerlijk zelf van Hermanus genieten. Laat in de middag: diner in The Bietangs Cave Restaurant. 

Dag 12 - 21 okt. Naar Kaapstad. Lunch bij Vergelegen Wine Estate. In de middag inchecken in Hotel The Cape 

Grace*****  in The Waterfront. Diner in The Signal Restaurant. Hier verblijven we 4 nachten. 

 

  
 

Dag 13 - 22 okt. Kaapstad en omgeving, Botanische Tuinen Kirstenbosch-Constantia. Lichte lunch bij 

   Buitenverwachting (what’s in a name). Middag vrij. Diner zelf in te vullen. 

Dag 14 - 23 okt. Ochtend vrij; genieten van of even shoppen in The Waterfront.  Lunch bij Nederlandse 

   Club in Kaapstad. Paar uurtjes vrij in Kaapstad. Vanavond gaan we naar The Cape 

   Town Concert Hall voor een uitvoering. Gezamenlijk licht diner. 

Dag 15 - 24 okt. Keuzemenu: Kaapstad naar wens; Tafelberg, Signal Hill, Green Market Square, Camps Bay, lunch. 

   Of – als u wilt – vandaag naar Kaap de Goede Hoop, Cape Point of Robbeneiland. 

   Het Farewell dinner vanavond is gezamenlijk bij La Colombe - Silvermist, Constantia Neck. 

Dag 16 - 25 okt. Nog een hele dag van Kaapstad genieten; Lunch: Kreeft eten bij The Bungalow in Camps Bay.  

Diner naar wens zelf in te vullen nabij hotel, in The Waterfront. Late Check-out en thuisvlucht. 

Dag 17 - 26 okt. Aankomst Schiphol-Amsterdam om 11.20 uur. 
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Exclusieve rondreis Zuid-Afrika, op een bijzonder hoog niveau van luxe, service en comfort 

en met een relaxt programma, dat ook voldoende tijd biedt om privé te genieten. 

Klasse *****hotels en klasse restaurants 

 
 

HET ZAL U AAN NIETS ONTBREKEN ! 

 

 

Vertrekdatum: maandag 10 oktober 2022 – dagvlucht naar Johannesburg, aankomst 21.20 uur. 

Retourdatum:  dinsdag 25 oktober 2022 – nachtvlucht naar Amsterdam – aankomst 26/10 – 11.20 uur. 

 

 INBEGREPEN IN DEZE REIS: 

 

- Intercontinentale vluchten met KLM: We vliegen met een KLM directe lijnvlucht van Schiphol naar 

Johannesburg.  Prijs is op basis van Economy Class. Comfort Class stoelen impliceert een kleine bijbetaling  

en natuurlijk kunt u World Business Class vliegen. Binnenlandse vlucht van JNB naar Cape Town. 

- Alle transfers als omschreven in het programma + overnachtingen op *****sterren niveau incl. ontbijt. 

 

The Apogee Boutique Hotel  in Pretoria (2 nachten) 

The Aha Shepherd’s Tree Game Lodge  in Pilanesberg National Park (1 nacht) 

Het Madikwe Safari Private Game Resort  in Madikwe National Park (2 nachten). Full Board Service, 

dwz alles inbegrepen, inclusief safari-game drives, bushwalks, ontbijt, lunches en diners met huiswijnen en 

water, bier, koffie en thee. High Tea einde middag, sundowners, begeleiding door private ranger / driver / 

guide en laundry service. Zelfs de fooien en gratuities voor uw ranger/guide zijn inclusief en inbegrepen. 

The Lanzerac Manor Hotel  Stellenbosch (4 nachten) 

The Marine Hotel  , Hermanus (2 nachten) 

The Cape Grace Hotel , The Waterfront, Kaapstad (4 nachten) 

Alle fooien, tips bij lunches en restaurants zijn tevens inbegrepen alsmede fooien aan gidsen en chauffeurs. 

 

- Met opzet is voor de 3 dagen safari gekozen voor het Private game resort van Pilanesberg en Madikwe 

Private Natural Park (ten noordoosten van JNB) omdat deze Wildparken Malariavrij zijn. U hoeft dus 

geen Malariapillen te slikken of anderszins inentingen te nemen.  
 

- Eerste week: alle lunches en diners, inclusief mooie wijnen, bier, water, koffie, thee. Tweede week: alle 

lunches inclusief wijnen, bier, water, koffie thee en alle diners inclusief de mooiste wijnen, bier, water, 

koffie, thee, behalve de lunch op 20 oktober en diners op de 17e, de 18e, de 22e en 25e oktober, omdat we 

dan al goed geluncht hebben. 

Diners en lunches zijn o.a. voorzien is: Delaire-Graff – Le Quartier Francais – The Lanzerac Hotel – The 

Marine Hotel – The Camphor’s Restaurant at Vergelegen Estate – Buitenverwachting – La Colombe-

Silvermist – The Bungalow Camps Bay. Oh ja, dat we steeds prachtige wijnen serveren staat natuurlijk 

buiten kijf. Nota bene: alle verfijnde lunches & diners zijn altijd licht verteerbaar en niet overdadig. 

 

- Begeleiding gedurende de gehele reis door professionele Afrikaanstalige gidsen en Gijs van Bilsen zelf. 

- We gaan met minimaal 14 personen en maximaal 18. Alleengaanden zijn tegen een meerprijs van harte 

welkom. Verlenging van uw reis is vanzelfsprekend mogelijk; dat verzorgen wij graag voor u. 

 

- Uw reis is verzekerd volgens de ANVR voorwaarden en middels de SGR en Calamiteitenfonds. Ter plaatse 

is tevens een Emergency Insurance Assistence afgesloten, die garandeert dat u (met spoed) naar een privé 

kliniek wordt gebracht igv noodzaak daartoe; vanuit de wildparken zelfs met een helicopter. 

- Wijzigingen in het programma voorbehouden zonder dat dit in welk opzicht dan ook afbreuk doet aan het 

hoge niveau van deze reis. 

 

 


