ZUID-AFRIKA

SOUTH AFRICA
HIGHLIGHTS ***/****
19-daagse rondreis per huurwagen door Zuid-Afrika
van Kruger tot Kaapstad

Vanaf
€ 2.090*

Boekingen via uw reisagent
Meer info: www.africa-by-excellence.be
*Prijs zonder vluchten: wij zoeken voor u de beste vluchtmogelijkheden

Dag 1 – 2
Johannesburg – Kruger International Airport – Blyde Rivier Canyon Hazyview (O)
Bij aankomst op de luchthaven van Johannesburg, onthaal door onze lokale agent.
Assistentie met uw vlucht richting Kruger. Bij aankomst opname van uw voertuig Europcar Cat. B Ford Fiesta Hatch & op weg naar uw
lodge gelegen nabij de Blyde Rivier Canyon.
2x overnachting in Rissington Inn****, courtyard room
Je guesthouse bevindt zich in de buurt van de Panorama Route, met bezienswaardigheden zoals de Blyde River Canyon, Gods Window,
Bourkes Luck Potholes en de historische stad Pilgrims Rest. In de omgeving kunt u paardrijden, golfen, forelvissen en olifantentochten
ondernemen.
Dag 3 - 4
Blyde Rivier Canyon – Sabi Sand Private Game Reserve (OLA)
Vandaag rijdt u naar uw lodge gelegen in het privéwildpark Sabi Sand grenzend aan Kruger National Park Dankzij het weghalen van de
omheining rond Kruger kan het wild tussen beide parken vrij circuleren. Sabi Sand is vooral befaamd voor het spotten van luipaarden
en de Big Five is er ook aanwezig.
U gaat 2x per dag op safari in open 4x4 en onderneemt begeleide wandeltochten.
Overnachting en maaltijden in Elephant Plains Lodge****, rondavel
Dag 5:
Sabi Sand Private Game Reserve – Swaziland (O)
Vertrek zuidwaarts naar het koninkrijk Swaziland;
Overnachting in Forester Arms ****, standaard kamer
Dag 6 - 7 :
Swaziland –KwaZulu Natal (O)
Verder zuidwaarts rijd je opnieuw Zuid-Afrika binnen. Je lodge bevindt zich te Mkhuze, en biedt tal van optionele activiteiten aan.
Verblijf van 2 nachten in Ghost Mountain Inn****, standaard kamer, b&b.
Mits meerprijs kun je er op safari in open 4x4 in Hluhluwe en in Mkhuze, op bootcruise op Lake Jozini, een culturele uitstap
ondernemen, etc.
Dag 8 :
KwaZulu Natal – Durban noordkust (O)
Verder zuidwaarts naar de Indische Oceaan, ten noorden van Durban.
Verblijf van 1 nacht in Lalaria Lodge****, kamer met zwembadzicht, b&b
Dag 9 :
Durban - Port Elizabeth (O)
Je rijdt naar de luchthaven van Durban, afgifte van je voertuig en vlucht naar Port Elizabeth (exclusief)
Bij aankomst vertrek per huurwagen Cat B naar je hotel met zicht over de Oceaan.
Overnachting in Radisson Blu Port Elizabeth****, superior guest room, b&b
Dag 10 - 11:
Port Elizabeth – Knysna (O)
Vandaag rijd je via het populaire kustoord Plettenberg Bay naar Knysna aan de lagune, de oesterhoofdstad van Zuid-Afrika.
Vanuit Knysna kun de wijde omgeving verkennen : Tsitsikamma , Plettenberg Bay en de vele attracties in de buurt.
2x overnachting in Waterfront Lodge***/*, kamer met zicht over de lagune.
Je guesthouse beschikt over een ruime tuin vanwaar je dankzij haar ligging aan de lagune van een schitterend uitzicht geniet.
Dag 12 :
Knysna – Oudtshoorn (O)
Via George rijd je het binnenland in, naar het centrum van de struisvogelteelt.
Overnachting in de historische lodge De Opstal***/*, op ca. 14km van Oudtshoorn gelegen, in de prachtige Schoemanshoek-vallei
langs de Route 62.
Je kan er een bezoek aan een struisvogelboerderij brengen, of de befaamde Cango-grotten ontdekken.
Dag 13 - 14:
Oudtshoorn – Stellenbosch Wijnlanden (O)
Via de prachtige Route 62 waar je van een adembenemend uitzicht over de Langeberg Mountains geniet op weg naar de wijnlanden. Je
kan een bezoek aan één van de vele wijnhuizen brengen, waar je de befaamde Zuid-Afrikaanse wijnen kunt proeven, en historische
stadjes zoals Franschhoek en Stellenbosch bezoeken.
2x overnachting in River Manor Country House & Spa****, gelegen in het historische centrum x van Stellenbosch.
Dag 15 - 18 :
Stellenbosch – Cape Town (O)
Je selfdrive eindigt in de kosmopolitische hoofdstad Cape Town, waar je in een prachtig gelegen guesthouse verblijft met uitzicht over
de Altantische Oceaan.
4 x overnachting in Azamare Guesthouse****, standaard kamer.
Dag 19 :
Cape Town (O)
Je begeeft je naar de luchthaven , inleveren van de huurwagen
O = ontbijt – L = lunch – A = avondmaal
Prijzen - Inbegrepen - Niet inbegrepen: zie www.africa-by-excellence.be

