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Kaapse 19-daagse individuele rondreis  
Reizen door de Kaapprovincie van Zuid Afrika is heel prettig.  

De natuur is mooi en afwisselend, de wegen goed en  

overal komt u dorpjes tegen waar het goed toeven is.  

Hieronder hebben we een reis uitgewerkt waarin stad,  

leuke dorpjes en afwisselende natuur elkaar afwisselen.  

Bovendien verblijft u in prettige en gastvrije guesthouses. 

 
 
De Garden Route is volgens velen een van de mooiste stukjes Zuid-Afrika die er bestaat en daarom een  
must-do tijdens uw vakantie in dit land. Zeker als u tijdens uw vakantie ook in Kaapstad bent, mag een roadtrip 
langs dit befaamde stukje kuststrook niet ontbreken. In het Nederlands staat de Garden Route – die grofweg 
tussen Mossel Bay in de Westkaap tot Jeffreys Bay in de Oostkaap ligt – beter bekend als de Tuinroute.  
Een route van een kleine 700 kilometer boordevol prachtig natuurschoon, mooie golfbanen, activiteiten,  
de hoogste bungeejump ter wereld, heerlijke restaurants, natuurparken en natuurlijk het bekende  
Addo Elephant Park waar u een (malariavrije) safari kunt doen.  
 
Uw reis langs de Garden Route kunt u natuurlijk ook ‘aan de andere kant’ beginnen, namelijk in Port Elizabeth. 
Wat veel mensen doen is vanuit Kaapstad een binnenlandse vlucht naar Port Elizabeth (een klein uur vliegen) 
nemen, daar een auto huren en dan de Tuinroute ‘terug’ rijden naar Kaapstad. Waarbij volgens velen een 
safari in Addo Elephant Park (na Kruger Park een van grootste safariparken van Z-Afrika) niet mag ontbreken.  
 
 
 
Dag 1, 2 en 3 :  Vertrek naar Zuid-Afrika/ Kaapstad - Aankomst en transfer  
U komt ’s avonds om 22.20 uur aan op het vliegveld van Kaapstad waar u wordt opgewacht door  
een medewerker van onze transferservice die u naar uw eerste overnachtingsadres brengt.  
 
Verblijf in hartje centrum Kaapstad  
Het handige is hier dat u op loopafstand bent van Adderley Street waar de toeristenbus (hop on hop off) 
vertrekt met allerlei uitstapjes binnen de stad en erbuiten.  
De Tafelberg is een ‘must- see’, ook Robben-island en Het Waterfront aan de haven.  
Kaap de Goede Hoop ligt op puntje van de Peninsula (schiereiland). U kunt een hele dagtocht maken  
en stoppen in Kommetjie, wandelen bij Kaap de Goede Hoop en de pinguïns bij Simonstown bezoeken.  
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Dag 4 en 5 Stellenbosch 80 km  
Vanaf dag 4 laten we uw auto leveren waarmee u via Kaap de Goede Hoop naar Stellenbosch rijdt.  
Vandaag gaat u naar Stellenbosch, het oudste dorp van Zuid-Afrika met haar Kaaps-Hollandse huizen en het 
hart van de wijnroute. In en rondom Stellenbosch, Franschhoek en Paarl zijn er talrijke farms waar u wijn kunt 
proeven of lunchen.  Stellenbosch is natuurlijk verder ook de moeite van een wandeling waard.  
 

      
 
Dag 6 Robertson 160 km  
De Route 62 - een route die loopt vanaf Oudtshoorn naar Worcestors langs de R 60 en R62 –  
is één van de mooiste routes van de Westkaap.  
De weg loopt van drogere delen van de kleine Karoo naar vruchtbare wijnvelden rondom Robertson.  
Onderweg zijn talloze excursies te maken en leuke dorpjes te bezoeken, zoals Barrydale en Montagu.  
 
Dag 7 en 8 De Rust ca 320 km  
De hoofdstad van de Kleine Karoo is Oudtshoorn met haar struisvogelfarms.  
U kunt hier bijvoorbeeld via Prince Albert en de Swartbergpas naar toe rijden,  
onderweg een struisvogelfarm bezoeken en eventueel naar de Cango Grotten te gaan.  
 
Dag 9, 10 en 11 Tuinroute/Plettenberg ca 230 km  
Langs de Tuinroute wisselen uitzicht op de oceaan en het groene regenwoud telkens af. De naam suggereert 
een route vol tuinen; die vindt u er niet. Wel kunt u telkens weer het diepe groen van het regenwoud ervaren. 
Vroeger stond de gehele streek vol met dit type woud. U komt dorpjes tegen als Wilderness, Knysna & 
Plettenberg die elk een geheel eigen karakter hebben. Plettenberg heeft het mooie Robberg Natuurreservaat 
met uitgestrekt strand en Wilderness heeft met Dolphin Point één van de mooiste uitzichten.  
Wat hen verbindt is de 7-passenweg aan de noordzijde van de dorpen. Deze weg loopt dwars door het 
regenwoud. In de Crags ligt ondermeer Birds of Eden, een vogelparadijs en Monkeyland.  

 

 
Plettenberg Bay vanuit de lucht 
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Dag 12 en 13 Graaff Reinet 320 km  
In het zuidoosten van de Grote Karoo ligt het fraaie stadje Graaff Reinet, door zijn eigen bewoners het juweel 
van de Karoo genoemd. Het is de op drie na oudste stad van Z-Afrika. Graaff Reinet (1786) ligt wat uit de buurt 
van andere bezienswaardigheden maar is de moeite van een bezoek dubbel en dwars waard.  
Het stadje heeft meer dan 200 nationale monumenten binnen zijn grenzen, een aantal dat door geen enkele 
andere stad in Zuid-Afrika wordt overtroffen.  
Ten noorden van de stad ligt de mooie Vallei der Verlatenheid met prachtige rotsformaties. U moet zeker niet 
vergeten om hier de zonsondergang mee te maken. In het aangrenzende wildpark kunt u ook op safari.  
 

        
                                                                                             
Dag 14 en 15 Zelf op safari in Addo 270 km  
De komende twee dagen kunt u op safari gaan in het Addo National Park.  
In een nationaal park mag iedereen zelf safari rijden in een eigen auto.  
 

    
 
Dag 16 en 17 privé safaripark  in 50 km  
Ten oosten van het Addo National Park en grenzend aan het Shamwari ligt het privé Game Reserve:  
7000 hectare bushveld, rivieren, valleien, grasveld en natuurlijk fauna. De Big Five is te vinden in dit park.   
Verblijf is in een suite inclusief 2 jeepsafari’s per dag (te vervangen door een boatcruise of wandelsafari),  
alle maaltijden en conservationfee (entree). Meerprijs: € 300,00 pp per nacht.  
 
Dag 18 en 19 strand in Oyster Bay 175 km  
Waar in de wereld kunt u tijdens uw vakantie genieten van een accommodatie met een privé zandstrand  
dat maar liefst 3,5 kilometer lang is? Het prachtige 235 hectare kustreservaat bestaat uit duinen, strand, 
lagunes, moeras, rivierdelta en bos. Overdag worden er bovendien picknicks per paard afgeleverd als u  
een wandeling of paardrijtocht over het reservaat of langs het strand gaat maken.  
 
Dag 20 Vlucht terug naar huis  
Uw vlucht naar Amsterdam. 
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