Wat te doen in Kaapstad, De Kaapprovincie & De Tuinroute
(lees helemaal door tot en met de laatste bladzijde)

1. Helikoptervlucht

daarna de daadwerkelijke duik. (in
een kooi natuurlijk)

3. Private Gospel Tour
Een Township bezoeken hoort
eigenlijk wel bij een vakantie in
Afrika. U gaat naar de township
Kayelitsha ( Khosa voor ‘Nieuw
Huis’) nabij Kaapstad. Hier wonen 1
miljoen+ mensen, vaak onder niet
al te beste omstandigheden maar
veelal heel gelovig.

De heenweg kiezen we langs de
oostkant van deze landtong,
waarbij we ook even kunnen
stoppen bij Boulder’s Beach om
een kolonie pinguins te zien en we

komen terug via Houtbaai en
Chapman’s Peak, een van ’swerelds mooiste kustroutes!
Vanaf The Waterfront in Kaapstad
kan een 30-minuten-vlucht over de
Kaapstad worden gemaakt of een
vlucht van een uur richting Cape
Point en de Wijnlanden.

Natuurlijk hebben we een zondag
uitgekozen want u gaat een
kerkgemeenschap bezoeken, waar
men u met open armen zal
ontvangen. Een fantastische
ervaring.

4. Schiereiland, Kaappunt en
Kaap de Goede Hoop

Heel indrukwekkend en uitermate
verhelderend om goed te zien hoe
de ligging van Tafelberg feitelijk is!

2. Cage Diving in Gansbaai

De mogelijkheid bestaat om te gaan
duiken tussen de haaien, in Gansbaai, 2 uur rijden van Kaapstad. Een
compleet verzorgde dag met
vanzelfsprekend eerst instructies en

Bezoek aan Cape Point en Kaap de
Goede Hoop. Vertrek is vroeg met
uw privébusje met chauffeur/gids.
om 08.00 uur ! (anders kom je in
een lange file terecht) .

5. Robbeneiland
U vertrekt met de boot vanuit The
Waterfront naar Robbeneiland.
Daar maakt u een toer over het
eiland en brengt u een uitgebreid
bezoek aan de Maximum Security
Prison en cel.nr. 5 waar Nelson
Mandela maar liefst 18 jaar

gevangen zat.

verschaft over the City Bowl en
waar u met de auto helemaal naar
boven kunt rijden.

Aan de andere kant van The Waterfront is het Museum voor
Contemporary Art gevestigd in een
opvallende oude silo.

Vlak bij Signal Hill ligt Lions Head.
Daar kunt u een enerverende
wandeling gaan maken, mét gids.
Wandel over Longstreet met zijn
authentieke Victoriaanse bouwstijl
en bezoek zeker even

U bent terug in The Waterfront om
14.30 uur.

6. Kaapstad, Tafelberg &…
In Kaapstad is van alles te beleven:
Als de weersomstandigheden het
toelaten kunt u in de ochtend de
Tafelberg opgaan met de kabelbaan
vanzelfsprekend. (klimmen kan
trouwens ook – èn Abseilen).

Ga in ieder geval shoppen in The
Waterfront met een keur aan
winkeltjes, terrasjes en heel leuke
restaurantjes.

The Two Oceans Aquarium in The
Waterfront, is -zeker met kindereneen aanbeveling waard.

Tegenover de Tafelberg is Signal
Hill gelegen, dat u nagenoeg
eenzelfde prachtig uitzicht

het Maleis Kwartier in de kleurrijke
wijk, die hier Bô Kaap heet.

In het centrum zelf moet u even
gaan kijken bij de Parlementsgebouwen en daarna even

Wist u dat u een klassieke auto kunt
huren en een prachtige route kunt
rijden langs diverse Wine Estates.

ga kanovaren in Table Bay,

binnenlopen in Saint George
Cathedral.
huur een luxe privéjacht,

maak een segway tour in de

7. Liever een meer sportieve
activiteit…
Ga Abseilen vanaf Tafelberg,
Ga genieten in de Botanische
tuinen van Kirstenbosch
wijngaarden rond Stellenbosch of
vaar er met een ballon overheen.

boek een paragliding experience,

8. De Wijnlanden

en als u tóch in dit chique deel van
de stad bent – Constantia – geniet
dan van een heerlijk glas wijn en
boerenlunch op Groot of Klein
Constantia Wine Estate.

En als we nu toch in De Wijnlanden
zijn beland… breng dan een bezoek
aan een indrukwekkend Wine
Estate, die zijn hier tientallen,
zoals Boschendal, met zijn
imposante oprijlaan en Manor
House, zijn fraaie kelders en…
huur een fiets en ontdek Kaapstad,

heerlijk een hele of halve baan gaan
lopen. Vanzelfsprekend mét het
fabuleuze uitzicht van de
Helderberg op de achtergrond.

…maak een reservering voor een
heerlijke picniclunch in de tuinen.

Daarna rijdt u naar het pittoreske
dorpje Franschhoek, bekend om
zijn vele antiekwinkeltjes en
gezellige terrasjes.

Prachtige alternatieve Wine
Estates, waar ik voor u een privé
ontvangst kan aanvragen & regelen,
zijn:
-De Toren Private Cellar
-Muratie Winefarm
-Rupert & Rothschild
Aarzel niet daar om te vragen, het is
een kleine moeite.

Na afloop rijdt u door naar
Vergelegen Wine Estate.
Vergelegen is een van de mooiste
Wine Estates van Zuid-Afrika en
desgewenst kunt u hier de kelders
bezoeken of gewoon enkel heerlijk
gaan lunchen in het Camphor
Restaurant, vernoemd naar de
eeuwenoude kampferbomen die op
dit Estate zijn aangeplant door
gouverneur Van der Stel in 1695.

10. Stellenbosch
Een van de oudste steden van ZuidAfrika is Stellenbosch, ook wel de
“Eikenstad” genoemd omdat het er
wemelt van de eikenbomen. Daar
moet u lekker doorheen wandelen
en sfeer op gaan doen van de
typisch Kaaps-Hollandse bouwstijl.

Boek een amusante tour langs de
Wijngaarden van Franschhoek in
een oude dubbeldekker tram.

9. Golfbanen

in bijvoorbeeld de Kerstraat en de
Dorpstraat en ga zeker even kijken
bij Oom Samie se Winkel.

Sta even stil bij het Hugenoten
Monument en loop binnen bij het
Hugenoten Museum.

Vergelegen Wine Estate en eerst
een ochtend golfen.
Op de golfbaan van Erinvale in
Somerset of die van De Zalze tussen
Stellenbosch en Somerset, kunt u

11. Paarl en Nederburg

de kinderen een absolute ‘must’ als
u geïnteresseerd bent in volledig
natuurgetrouwe verwerking en
veredeling van gewassen, groenten
en granen.

Kleine boot de zee op vaart en de
walvissen tot op 50 meter mag
naderen.

13. The Twelve Apostles
Eenmaal terug in Kaapstad mag u
niet vergeten even heerlijk kreeft te
gaan eten of een heerlijke Fruits de
Mer aan de “achterkant van de
Tafelberg”, in Camps Bay.

Plan zeker een bezoek aan het
stadje Paarl, een uurtje rijden van
Kaapstad of Stellenbosch met zijn
Taalmonument ter nagedachtenis
aan de strijd die men heeft moeten
leveren om het Afrikaans de status
van officieel erkende taal te doen
krijgen.

12. Hermanus Whale Watching
Van eind augustus tot half
december verblijven de grootste
walvissen op aarde – de bultrug
walvis – voor de kust van het stadje
Hermanus aan de zuidkust, Indische
oceaan “om te paren en te baren”.

Niet alleen heeft u hier aan de
Atlantische Oceaan een fabuleus
uitzicht op de ondergaande zon,
Aansluitend rijdt u door naar
Nederburg Winery, waar u een
rondleiding maakt door de
imposante kelders, gevolgd
natuurlijk door een proeverij van
enkele van hun mooie wijnen.

tevens biedt de boulevard in Camps
Bay volop trendy (rooftop)bars en
restaurantjes waar het goed toeven
is en u heerlijk kunt genieten als u
van vis houdt.
Aardige suggestie is om te gaan
genieten van The High Tea op La
Grande Roche Estate & Hotel, net
buiten de stad Paarl.

Een natuurwandeling op
Babylonstoren Estate is samen met

U kunt ze met het blote oog gade
slaan vanaf de kustlijn (pas op voor
brutale Dassie’s, die een scherpe
bite hebben en in het fijnbos tussen
boulevard en strand verblijven).
Boek een early mornng Whale
Watch ‘safari’, waarbij u met een

Informeer naar de mogelijkheden bij Gijs van Bilsen
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