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Relaxte rondreis door Zuid-Afrika 
voorjaar 2021 – data volgen binnenkort 

 
 

 
 
 

Met een groep ‘gelijkgestemden’ twee weken genieten op hoog niveau  
van luxe, service en comfort 

 
Met ochtendprogramma en heerlijke lunch op een mooie locatie. 

Tweede helft middag vaak vrij te besteden. 
 
 

  
 

 
Geheel verzorgd. 

Hotels en accommodaties van het hoogste niveau. 
 

Met een relaxt programma dat voldoende ruimte biedt voor ontspanning en genieten. 
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 Relaxte rondreis Zuid-Afrika op hoog niveau van luxe,  

service en comfort. 
 

Week 1: 

Noordelijk deel Zuid-Afrika 

 
Dag 1 aankomst Johannesburg 22.00 uur, transfer naar Peermont Grande Hotel*****, overnachting. 

 

 
 

Dag 2 transfer naar Pretoria, de “Jacaranda-stad” - Hotel Castello di Monte***** Lunch EN diner. 

Dag 3 kennismaking met Pretoria, - Hotel Castello di Monte***** Lunch EN diner. 

 

Dag 4 transfer per luxe bus naar Madikwe Private Game Resort (malariavrij). Lunch En diner. 

Dag 5 ochtend- en schemersafari naar wens en genieten in dit Private Game Resort. Lunch EN diner. 

Dag 6 nog een volledige dag safari in dit *****sterren resort. Lunch EN diner. 
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Week 2: 

Zuidelijk deel Zuid-Afrika 

 
Dag 7 Binnenlandse vlucht van Sun City -nabij Madikwe- naar Kaapstad Airport, aankomst 15.30 uur , 

Privétransfer naar Stellenbosch, Lanzerac Hotel *****. Kleine lunch/snack op vliegveld. 

Daar verblijft u 4 nachten. Even rust en vanavond gezamenlijk diner. 

 

 
 

Dag 8  Kennismaking met privégids met Stellenbosch, lunch. Terug naar Lanzerac; middag vrij. Diner 

   vrijelijk in te vullen, wellicht een van de restaurants van Lanzerac Hotel. 

Dag 9 Ontdek het pittoreske plaatsje Franschhoek, lunch bij Le Quartier Francais. Met privétransfers. 

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

Dag 10  Ochtend vrij. Na de lunch (op Lanzerac): Uitstap naar Paarl en privé ontvangst bij Rijk 

   Melck, Muratie Wine Estate, eindigend met heerlijk Braai (BBQ). Overnachting Lanzerac 

 

Dag 11 Uitstap naar Hermanus, Lunch. Walvissen kijken (aug-nov,) Overnachting in The Marine 

Hotel***** Gezamenlijk diner in The Marine of The Birkenstock. 

Dag 12 Ochtend vrij. Via Somerset West – inclusief lunch bij Vergelegen Wine Estate – gaat u met 

privétransfer naar Kaapstad. Inchecken in Hotel The Cape Grace***** of The Victoria & 

Alfred*****  in The Waterfront, Cape Town. Gezamenlijk diner. 

Hier verblijft u 4 nachten. 

 

 
 

Dag 13  Kaapstad en omgeving, Botanische Tuinen Kirstenbosch-Constantia-lunch. Dat alles met privégids 

   en -transfers. Middag vrij. Diner zelf in te vullen. Suggesties te over. 

Dag 14  Ochtend vrij. Lunch bij Nederlandse Club en ‘s-avonds Cape Town Concert. Gezamenlijk diner. 

Dag 15  Keuzemenu: Kaapstad naar wens; Tafelberg, Signal Hill, Camps Bay, Lunch. 

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

  Farewell dinner gezamenlijk bij La Colombe, Constantia Neck. 

Dag 16 nog een hele dag relaxt van Kaapstad genieten; Lunch: Kreeft eten bij The Bungalow; 

U vliegt pas vanavond laat terug naar Nederland. Diner naar wens zelf in te vullen nabij hotel,  

in The Waterfront. 
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Algemene voorwaarden – belangrijke informatie. 

 

Exclusieve rondreis Zuid-Afrika, op een hoog niveau van luxe, service en comfort en met een 

relaxt programma, dat voldoende tijd biedt om te genieten. 
 

 

Vertrekdatum: in overleg nader te kiezen – dagvlucht naar Johannesburg, aankomst 22.00 uur. 

Retourdatum:  in overleg nader te kiezen – nachtvlucht terug naar Amsterdam.  

   Aankomst om 11.20 uur, Nederlandse tijd. (Als wij zomertijd hebben is er geen 

   tijdsverschil; anders is het in Zuid-Afrika één uur later.) 

 ***** 

 

 INBEGREPEN IN DEZE REIS: 

 

Intercontinentale vluchten met KLM: U vliegt met een KLM directe lijnvlucht van Schiphol naar 

   Johannesburg.  Prijs is op basis van Economy Class.  

  Comfort Class stoelen impliceert een bijbetaling van ongeveer 280 per persoon. World Business Class 

  impliceert een bijbetaling van ongeveer 2500,- per persoon.  

  Domestic flight van Sun City – nabij Madikwe – naar Cape Town. 

 

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

The Peermont Oreale Grande Hotel  in Johannesburg, nabij de luchthaven. ( 1 nacht) 

The Castello di Monte Hotel  in Pretoria ( 2 nachten) 

Het Madikwe Safari Private Game Resort  of een vergelijkbaar hoogste categorie resort / 3 

nachten/dagen; 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. 

Exclusief fooien en gratuities voor uw ranger/guide. 

The Lanzerac Manor Hotel  Stellenbosch ( 4 nachten) 

The Marine Hotel  , Hermanus ( 1 nacht) 

The Victoria & Alfred Hotel ,  The Cape Grace Hotel ,  The Table Bay Hotel ,   alle in The 

Waterfront, Kaapstad ( 4 nachten) 

 

- Verblijf van 3 nachten in het Private game resort van Madikwe Private Natural Park is met opzet daar 

gekozen – ten noordoosten van Johannesburg – omdat dit Wildpark Malariavrij is !! 

U hoeft dus geen Malariapillen te slikken of anderszins inentingen te nemen. 

 

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

Tweede week: alle lunches inclusief wijnen, bier, water, koffie thee en alle diners inclusief wijnen, bier, 

water, koffie, thee, behalve diners op dag 8, 9 en 13. Suggesties worden u aangereikt. 

 

- Begeleiding gedurende de gehele reis door professionele Engelstalige – Afrikaanstalige gidsen. 

 

- Prijs per persoon op basis van een tweepersoonskamer bedraagt: euro 9995,00 all -inclusive. Gebaseerd op 

een groep van minimaal 8 personen. 

- Exclusief kosten voor activiteiten buiten het georganiseerde programma om of uitgaven van strikt 

persoonlijke aard. 

 

- Kleine wijzigingen in het programma voorbehouden zonder dit in welk opzicht dan ook afbreuk doet aan 

het niveau van deze reis, 

 

HET ZAL U AAN NIETS ONTBREKEN ! 

 


