En meer...
South Africa a World
in One Country
Ná een enerverende safari lonkt Zuid-Afrika
om nader kennis mee te maken.
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Mét of zonder safari, een verblijf in Kaapstad is met haar
chique voorsteden Clifton en Camps Bay, waar het heerlijk
flaneren en goed kreeft eten is, een belevenis op zich.
U brengt natuurlijk een bezoek aan Tafelberg, Constantia,
Robbeneiland, Chapman’s Peak, The Waterfront,
Kirstenbosch, Kaappunt en Kaap de Goede Hoop.
Als u in de Kaapprovincie verblijft dan mag een
kennismaking met De Wijnlanden, de “Eikenstad”
Stellenbosch en het pittoreske kunstenaarsdorp
Franschhoek, een uurtje rijden ten oosten van Kaapstad,
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natuurlijk niet ontbreken. Ga vooral ook heerlijk een paar
dagen genieten in Hermanus, aan de Indische oceaan, waar
van half augustus tot eind december honderden walvissen
verblijven om te paren en te baren. U kunt ze met het blote
oog zien of ook van dichtbij tijdens een “early-morningwhale-watch-safari” in kleine licensed bootjes op zee.
En vergeet niet op zondag in de Township Kayelitsha
(Xhosa voor ‘nieuwe woning’), ten zuidoosten van
Kaapstad onder begeleiding van een gids, een heuse
Gospeltour te maken. Dat mag u niet missen! Wij regelen
dat allemaal voor u en maken desgewenst de hotel-, lunchen dinerreserveringen op de mooiste plekjes.

Meer van het land gaan zien en ervaren? Rijd dan naar
Montagu, Swellendam, Calitzdorp en verder door naar
het oosten. U valt van de ene verbazing in de andere.
Het landschap verandert binnen één dag van
gecultiveerd en glooiend groen rondom Montagu en
Barydale in een ruige woestenij - de Kleine Karoo, een
van de meest diverse regio’s van de Westkaap - tot
uitgestrekt en zelfs onherbergzaam met imposante
bergpassen ten noorden van Oudtshoorn, het centrum
van de struisvogelfokkerij.
Vervolg uw weg daarna in zuidelijke richting naar
George, Knysna en Plettenberg Bay – een mondaine
badplaats aan de Indische oceaan – en rijd door naar het
hartje van de Tuinroute National Park: het Tsitsikamma
Forest met oerwoudbossen van duizenden jaren oud.
Niet voor niets heet deze regio Wilderness, Alkantmooi
en Stormsrivier! Maak een wandeling met gids door dit
oerbos en ga in Knysna genieten op The Featherbed
Bay Lagoon. Keer terug in Kaapstad via de zuidelijke
route langs aansprekende plaatsnamen als Mosselbaai,
Witsand en het zuidelijkste punt van Afrika – Cape
Agulhas. En ga in Hermanus walvissen spotten op zee –
van augustus tot december - in Gansbaai met dolfijnen
zwemmen of misschien zelfs tussen haaien in een kooi.
“Ek is seker jou vakansie sal reg onvergeetlik wees!”

I think due to the fact that I trained
as a medical doctor and practiced for
24 years, I have a different kind of
emotional intelligence when compared to the other winemakers &
marketers out there. I have learnt that
modesty and respect are two very
important pillars to stand on. I apply
this to the way we make our wine,
conduct our business and how we manage our staff.
I see myself as a custodian of one of South Africa’s most
interesting wine estates. Not only are we blessed with
amazing terroir but we have such rich history to discuss.
Our motto of ‘every wine tells a story’ is very important
to us. We have learnt from the past and currently we deal
with interesting issues of the moment in order to prepare us
with ideas and plans for the future. This we apply to the
winemaking, managing staff and looking after our guests.
Our cellar door and farmkitchen door is always open to
any wine and food lover, particularly if they are interested
in history.
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U kunt makkelijk zelf rijden in Zuid-Afrika, zowel in het
noorden als zeker ook in het zuidelijke deel, de Tuinroute,
Kaapprovincie en Kaapstad zelf. De wegen zijn prima
onderhouden en de bewegwijzering is duidelijk.
Prachtige routes met afstanden, time-tables en aantrekkelijke suggesties voor lunches, Bed & Breakfasts, guesthouses
en leuke boutiquehotels hebben wij kant en klaar voor u
uitgewerkt. Wij helpen u met plezier met het uitstippelen
van uw route en doen u tevens de leukste tips aan de hand
om bij stil te staan en te bezoeken.

Privéchauffeur en gids

Liever een auto met chauffeur? Met plezier reserveren wij
voor u een luxe auto van uw keus met een vakbekwame,
nette chauffeur/gids, zodat u wórdt gereden en optimaal
kunt genieten van elke entourage en omgeving. Zo weet
u zich verzekerd van een relaxt verblijf in Zuid-Afrika met
professionele tekst en uitleg, die uw vakantie helemaal áf
maakt.

Privébezoek aan wine estate en de beste
restaurants

Het moge duidelijk zijn dat wij, gezien de jarenlange
goede contacten in de wijnwereld, met plezier een afspraak
voor u maken voor een privé-ontvangst op een
gerenommeerd wine estate of wellicht de oudste
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wijnboerderij van Afrika, Muratie wijnboerderij in
Stellenbosch, de Eikenstad. En als u lekker wilt gaan
lunchen of dineren dan bent u bij ons ook aan het goede
adres. Of het nu in Kaapstad The Test Kitchen of La
Colombe betreft of in Stellenbosch De Volkskombuis of
Delaire-Graff, wij weten waar u moet zijn.

Privé villa

Naast velerlei mogelijkheden van B&B, charmante
guesthouses, self-catering luxe appartementen of luxe
penthouses en een keur aan prachtige tot exclusieve hotels
bestaat ook de mogelijkheid om in Kaapstad of de
Wijnlanden een mooie, zeg maar rustig, een schitterende
villa te huren. Variërend van zes tot twaalf personen en
met alle luxe, service en comfort, die u zich wensen kunt.
Natuurlijk met zwembad, een eigen kok, housekeeping en
een luxe auto voor de deur, eventueel en op de dagen dat u
wenst mét privéchauffeur /-gids. Keus te over in Houtbaai,
Constantia, Camps Bay nabij Kaapstad maar ook in Paarl,
Stellenbosch en Franschhoek, de wijnlanden.

Rovos Rail – “The Pride of Africa”

Een van de meest luxueuze treinen ter wereld rijdt in
Zuid-Afrika. Van Kaapstad naar Pretoria, net iets ten
noorden van Johannesburg. En natuurlijk andersom.
Maar ook van Victoria Falls, op de grens van

Zambia - Zimbabwe, door Botswana helemaal naar
Kaapstad. Eén of twee keer per jaar rijdt deze luxe trein
zelfs vanuit Dar es Salaam, Tanzania naar Kaapstad, het
uiterste zuiden van dit immense continent. Tijdig boeken
om de mooiste suite te bemachtigen is aanbevolen.
En natuurlijk een tafeltje reserveren in het achterste
compartiment, dat een fabuleus uitzicht verschaft op de
zich aan u voorbij trekkende entourage. Wij helpen u
graag met uw boeking en reservering voor deze “Pride of
Africa”. En vanzelfsprekend met een eventueel verblijf in
Pretoria en Kaapstad.

Ultieme senioren VIP-reis voor u alleen

Iets te vieren in De Kaap

Beroemde golfbanen

Een gouden bruiloft, Abraham of Sarah zien of gewoon
een origineel feest geven. Dat kán in Zuid-Afrika. Maak
met klassieke auto’s en vintage cars een onvergetelijke tour
door de Wijnlanden en rijd over de Ou Kaapse Weg naar
Constantia en Kaapstad, geniet een high tea op Laurensford Estate en beleg een golfclinic op Erinvale Golf Estate.
Geniet van een prachtig diner-dansant in de avond en boek
een jazz bigband voor een swingend feest tot in de kleine
uurtjes. Wij deden dat allemaal en organiseren dat ook
graag voor u.

U kent - of bent - iemand die op een respectabele leeftijd is
gekomen en nog goed ter been is. En die nog wel eens een
prachtige rondreis zou willen maken door Zuid-Afrika.
Geheel in uw eigen tempo en een op maat gemaakt
programma, dat zelfs tijdens de reis nog kan worden
aangepast. U gaat zelf niet meer rijden en deelname aan
een georganiseerde reis spreekt u ook niet meer aan. Het
moet exclusief voor u alleen zijn en van een hoog niveau.
Dat kán! Gijs van Bilsen zelf neemt u mee, is uw privé
reisleider, gids en ook disgenoot als u wenst.
Kaapstad en Stellenbosch hebben befaamde golfcourses
waar ook de PGA-Tour regelmatig te gast is. Loop een
hele of halve baan op Erinvale, Rondebosch of Fairview of
boek wellicht een verblijf in het Arabella Hotel & Spa, nabij
Hermanus, omringd door een prachtige golfbaan aan zee.
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