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21 DAAGSE AUTORONDREIS ZUID-AFRIKA “WESTKUST en WIJNLANDEN” 

 
Individuele selfdrive reis met overnachtingen in kleinschalige B&B’s en guesthouses op unieke locaties 

 

         
 

Bezoek de typische West kust dorpjes als Langebaan en Paternoster met o.a. een bezoek aan het Langebaan 
Nationaal Park dat bekend staat om de schitterende wilde bloemen in het voorjaar. Verder bezoek aan 

historische dorpjes Clan William en Tulbagh met veel typische Cape Dutch huizen en een rijke geschiedenis. Ook 
de wijnlanden worden niet vergeten met bekende dorpjes als Franschhoek en Stellenbosch maar ook minder 

bekende wijndorpjes als Wellington, Riebeekkasteel en Darling.      
 
 

 
Dag 1 Kaapstad 
Aankomst in Kaapstad en na de douaneformaliteiten verwelkoming in Zuid Afrika en transfer naar het guesthouse in 
Kaapstad.  Rest van de dag ter vrije besteding. Overnachting in een tweepersoonskamer met ensuite badkamer op basis van 
logies en ontbijt. 
 
Accommodatie A: Sweet Orange/Lemon guesthouse - standaard kamer 
Accommodatie B: The Folly – luxury kamer  
Accommodatie C: Four Rosmead – luxury kamer 

 
Dag 2 Kaapstad 
Na het ontbijt wordt de huurauto afgeleverd bij het guesthouse en is de rest van de dag om uit te rusten van de reis of om 
Kaapstad te verkennen. Overnachting in een tweepersoonskamer met ensuite badkamer op basis van logies en ontbijt. 
 
Dag 3 – 5 Kaapstad 
Dagen ter vrije besteding in en rondom Kaapstad. Zo kan er een bezoek worden gebracht aan het historische centrum van 
Kaapstad, het Victoria en Alfred Waterfront waar ook de boot vertrekt voor een bezoek aan Robbeneiland, de schitterende 
botanische tuin van Kirstenbosch, gelegen aan de voet van de Tafelberg en natuurlijk een bezoek aan de Tafelberg. Verder 
kunt u een bezoek aan de pinguïnkolonie in Simon's Town (the Boulders) goed combineren met een bezoek aan het Cape 
Point Nationaal Park met o.a Kaap de Goede Hoop en Kaap Punt. Op zondag is er in Kaapstad een grote markt waar 
allerhande Afrikaanse curio worden verkocht, echt heel leuk om te bezoeken. Overnachtingen in een tweepersoonskamer met 
ensuite badkamer op basis van logies en ontbijt. 
 
Dag 6 Kaapstad - Langebaan 
Vanmorgen na het ontbijt vertrek uit Kaapstad en rijden via langs de westkust van Zuid Afrika naar het vissersplaatsje 
Langebaan. Het plaatsje Langebaan is gelegen nabij het West Coast Nationaal Park waar behalve een prachtige natuur ook 
vele verschillende (water)vogels te zien zijn. Overnachting in een tweepersoons kamer met ensuite badkamer op basis van 
logies en ontbijt.  
 
Accommodatie A: At the Rocks - standaard kamer  
Accommodatie B: Le Mahi guesthouse – luxury kamer 
Accommodatie C: Harrison’s House – luxury kamer 
 
 
Dag 7 Langebaan 
Dag ter vrije besteding om Langebaan en omgeving te verkennen. Overnachting in een tweepersoons kamer met ensuite 
badkamer op basis van logies en ontbijt.  
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Dag 8 Langebaan – Paternoster 
Vertrek uit Langebaan en rijden naar het leuke vissersdorpje Paternoster. De middag is ter vrije besteding. Overnachting in 
een tweepersoonskamer met ensuite badkamer op basis van logies en ontbijt. 
 
Accommodatie A: AH guesthouse - standaard kamer  
Accommodatie B: Paternoster Dunes – luxury kamer 
Accommodatie C: Strandloper Boutique hotel – nature or ocean suite   
 
Dag 9 Paternoster 
Volle dag in en rondom Paternoster. Er kan worden geluierd op een van de idyllische strandjes, gewandeld over het strand 
bezaaid met typische West Coast gekleurde, houten vissersbootjes. Natuurlijk mag een bezoek aan een van de lokale 
restaurantjes niet ontbreken waar vanzelfsprekend vis, oesters en westcoast rock lobster (soort kreeft) op het menu staat. 
Probeer ook een de “bokkoms”, een typisch streekgerecht van droogde, gerookte en gezouten vis. Overnachting in een 
tweepersoons kamer met ensuite badkamer op basis van logies en ontbijt.  
 
Dag 10 Paternoster - Clanwilliam 
Vanmorgen na het ontbijt vertrekken uit Paternoster en rijden via leuke binnendoor route naar Clanwilliam. Clanwilliam is 
een leuk, typisch Afrikaans dorpje met prachtige oude, historische gebouwen waaronder 7 Nationale Monumenten. Verder is 
er een prachtige natuur en zijn er vele wandel en watersport mogelijkheden oa. bij de Clanwilliam dam. Verder staat de 
plaats bekend om de Rooibos thee die hier in deze omgeving verbouwd wordt en het prachtige achterland waar bushman 
rotsschilderingen te zien zijn. Overnachting in een tweepersoons kamer met ensuite badkamer op basis van logies en ontbijt. 

 
Accommodatie A: Saint du Barry guesthouse – standaard kamer 
Accommodatie B: Yellow Aloe B&B – luxe kamer 
Accommodatie C: Bushmanskloof Retreat – luxury kamer (inclusief volpension en activiteiten) 
 
Dag 11 - 12 Clanwilliam 
Dagen ter vrije besteding om de omgeving te verkennen. Overnachtingen in een tweepersoons kamer met ensuite badkamer 
op basis van logies en ontbijt.  
 
Dag 13 Clanwilliam - Tulbagh 
Vanmorgen na het ontbijt vertrek uit Clanwilliam en rijden we naar Tulbagh. Tulbagh is in 1969 door een aardbeving 
grotendeels verwoest. Vandaag de dag zijn alle historische gebouwen weer tot hun oude glorie gerestaureerd en zijn er 
verschillende musea. In de omgeving zijn ook acht, vrij onbekende wijnhuizen die echter een wijn produceren van een hoge 
kwaliteit zoals o.a. de Estate Twee Jonge Gezellen en Saronsberg. Bezienswaardigheden zijn o.a. de oude Church Street met 
de vele prachtige oude en historische gebouwen. Wandelmogelijkheden en een nabij gelegen golfcourse behoren ook tot de 
mogelijkheden. Overnachting in een tweepersoons kamer met ensuite badkamer op basis van logies en ontbijt.  
 
Accommodatie A: Tulbagh Boutique hotel - standaard Fynbos kamer 
Accommodatie B: Tulbagh boutique hotel – luxury Protea kamer of Heritage Protea kamer 
Accommodatie C: Bartholomeus Klip Farmhouse - luxury kamer (op basis van volpension en activiteiten) 
 
Dag 14 – 15 Tulbagh 
Dagen ter vrije besteding om de omgeving te verkennen. Overnachtingen in een tweepersoons kamer met ensuite badkamer 
op basis van logies en ontbijt. 
 
Dag 16 Tulbagh - Wellington 
Vanmorgen na het ontbijt vertrek uit Tulbagh en rijden via een prachtige route naar Wellington. Wellington is gelegen in een 
vallei aan de voet van de Groenberg en werd ca. 300 jaar geleden gesticht. Het is rijk aan monumenten zoals bijvoorbeeld de 
Nederlands gereformeerde kerk. Verder is Wellington bekend om de verschillende wijnhuizen, droogvruchten en olijven 
boerderijen. Vanuit Wellington kan ook het nabij gelegen plaatsje Paarl worden bezocht. Overnachting in een tweepersoons 
kamer met ensuite badkamer op basis van logies en ontbijt. 
 
Accommodatie A: Oude Wellington Lodge- standaard kamer 
Accommodatie B: Dunestone Country House - superior kamer 
Accommodatie C: Grand Dedale Country House – Elegant living suite  
 
Dag 17 Wellington 
Dag ter vrije besteding om Wellington en omgeving te verkennen. Overnachting in een tweepersoons kamer met ensuite 
badkamer op basis van logies en ontbijt. 
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Dag 18 Wellington – Franschhoek 
Vanmorgen na het ontbijt rijden naar Franschhoek. Franschhoek staat behalve de exclusieve wijnboerderijen en het 
Hugenoten monument bekend om de goede restaurants, leuke winkeltjes en een gezellige hoofdstraat. Overnachting in een 
tweepersoons kamer met ensuite badkamer op basis van logies en ontbijt. 
 
Accommodatie A: Centre Ville guesthouse –standaard kamer 
Accommodatie B: Centre Ville guesthouse - luxury kamer 
Accommodatie C: Avondrood Guest house – luxury kamer 
 
Dag 19 – 20 Franschhoek 
Dagen ter vrije besteding om de omgeving te verkennen of te golfen. Overnachtingen in een tweepersoons kamer met 
ensuite badkamer op basis van logies en ontbijt. 
 
Dag 21 Franschhoek - Kaapstad 
Alweer de laatste dag van uw verblijf in Zuid Afrika. Vandaag nog de gehele dag de tijd om te relaxen of om de laatste 
souvenirs in te kopen. In de loop van de avond rijden naar de luchthaven van Kaapstad voor het inleveren van de huurauto.  
Einde van het arrangement. 
 
Reiscode: AOL 103 
 
 

 
REISSOM 21 DAAGSE AUTORONDREIS ZUID AFRIKA “WESTKUST & WIJNLANDEN”  
 
==== 
 
A: EUR 1220,- per persoon ** (bij vertrek tussen 01 januari 2021 en 31 oktober 2021) 
B: EUR 1575,- per persoon ** (bij vertrek tussen 01 januari 2021 en 31 oktober 2021) 
C: EUR 4750,- per persoon ** (bij vertrek tussen 01 januari 2021 en 31 oktober 2021) 
 
==== 
 
Deze prijs is gebaseerd op twee reizigers. Voor alleenreizenden geldt; eenpersoonstoeslag op aanvraag 
 
 

De prijzen voor vertrek na 31-10-2021 zijn op dit moment nog niet beschikbaar.  
Indien u geïnteresseerd bent graag even een e-mail berichtje naar reizen@AfrikaOnline.nl 

 
 
 
 
 
Vliegreis: 
De genoemde reissom is exclusief de Internationale vluchten. Wel kunnen wij u vluchten aanbieden van alle bij IATA BSP 
aangesloten luchtvaartmaatschappijen. Op aanvraag kunnen wij u een prijsopgave geven voor verschillende maatschappijen. 
Vluchtprijs indicatie voor deze reis: KLM rechtstreekse vlucht vanaf EUR 665,- per persoon inclusief luchthavenbelasting voor 
het traject Amsterdam – Kaapstad – Amsterdam.  
 
Verlenging van de reis: 
Als uw voorkeur uitgaat naar een langer of korter verblijf in Afrika dan kan dat. Een reis “op maat” naar uw persoonlijke 
wensen kan natuurlijk ook.  Als u uw reis wensen aan ons doorgeeft maken wij gratis en geheel vrijblijvend een leuke offerte 
voor u. 
 
Wijzigen van de route: 
De reis is een voorbeeld van wat wij u kunnen aanbieden, desgewenst en op uw aanwijzingen passen we de reis graag aan 
naar uw persoonlijke reiswensen. 
 
Andere auto: 
Indien u liever een andere (groter of kleiner) auto wilt is dit natuurlijk mogelijk, de prijs hiervoor is op aanvraag. Meer 
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informatie over de verschillende typen auto’s zijn te vinden op onze website www.afrikaonline.nl onder de rubriek autoverhuur.  
 
Vertrek data: 
Dagelijks 
 
 
 
REISSOM INCLUSIEF: 

• Luchthaven transfer Kaapstad – guesthouse Kaapstad 
• Autohuur HERTZ keuze A: 20 x 24 uur autohuur cat. B (Toyota Starlet hatchback of gelijkwaardig type met airco, 

radio/MP3 speler en airbag) van HERTZ inclusief Totaal verzekering: Collission Damage Waiver, Theft Waiver, Personal 
Accident Insurance, ongelimiteerd aantal kilometers, luchthaventoeslag, toeristen belasting, VAT, carbon emission tax, 
schade aan banden, velgen en wieldeksel, schade aan ruiten, contract kosten en 1 extra chauffeur.  

• Autohuur HERTZ keuze B: 20 x 24 uur autohuur cat. C (Toyota Corolla Quest sedan of gelijkwaardig type met airco, 
radio/MP3 speler en airbag) van HERTZ inclusief Totaal verzekering: Collission Damage Waiver, Theft Waiver, Personal 
Accident Insurance, ongelimiteerd aantal kilometers, luchthaventoeslag, toeristen belasting, VAT, carbon emission tax, 
schade aan banden, velgen en wieldeksel, schade aan ruiten, contract kosten en 1 extra chauffeur.  

• Autohuur HERTZ keuze C: 20 x 24 uur autohuur cat. D (Toyota Corolla Quest sedan automaat of gelijkwaardig type met 
airco, radio/MP3 speler en airbag) van HERTZ inclusief Totaal verzekering: Collission Damage Waiver, Theft Waiver, Personal 
Accident Insurance, ongelimiteerd aantal kilometers, luchthaventoeslag, toeristen belasting, VAT, carbon emission tax, 
schade aan banden, velgen en wieldeksel, schade aan ruiten, contract kosten en 1 extra chauffeur.  

• 20 nachten accommodatie A, B of C zoals beschreven of gelijkwaardig 

• Maaltijden zoals beschreven op basis van logies en ontbijt  
• Uitgebreide routebeschrijving en reisinformatie 

 
 
 
 
REISSOM EXCLUSIEF: 

• Internationale vluchten  
• Annulering en/of reisverzekering (kunnen bij AfrikaOnline worden afgesloten) 
• Benzine, olie, tolgelden 
•    Borg van ZAR. 1650,- per auto per huurperiode, kosten extra (3e) bestuurder (R. 420,- per extra bestuurder per 

huurperiode), administratie kosten in geval van een verkeersovertreding R. 325,- per boete, administratie kosten in geval van 
ongeval met schadeclaim R. 800,-, extra kosten voor een schade-expert indien schade hoger is dan R. 5000,- , schade aan de 
onderkant van de auto, waterschade en kosten van sleepdienst, vervoer en/of opslag van de auto indien niet met de auto kan 
worden gereden, drop off kosten in het geval dat de auto op een ander plaats/land wordt ingeleverd dan is opgehaald 
Namibie – Zuid Afrika, Botswana, Zimbabwe R. 6000,- (andere locaties/landen op aanvraag beschikbaar), 
aflever/ophaalkosten (R. 450,- binnen een straal van 25 km, weekend en public holidays R. 750,-) (overige aflever/ophaal 
kosten afhankelijk van het aantal km), E-tolling fees (gemaakte kosten), huur kinderzitje R. 450,- (met behoudt van R. 
1000,- eigen risico bij schade, verlies of diefstal) (drop off kosten R 450-) per huurperiode, huur GPS R. 99,- per dag met 
behoudt van R. 2500,- eigen risico in geval van diefstal, verlies of schade en indien van toepassing, cross border kosten van 
R. 1600,-, Refuelling kosten R 25,- plus brandstofkosten tegen kostprijs (indien de auto niet vol wordt ingeleverd). Wanneer 
de auto heel erg vuil wordt ingeleverd zijn er valet kosten van toepassing. Kosten mini valet R. 500,- en R. 1000,- voor volle 
valet. Kosten vervanging sleutel bij verlies of diefstal. Voor de uitgebreide huurvoorwaarden zie onze website 
www.afrikaonline.nl  

• Overige maaltijden 
• Entreegelden en excursies 
• Uitgaven van persoonlijke aard 
• Alles wat niet genoemd wordt onder inclusief 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REISINFORMATIE: 
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Accommodaties: 
Deze reis word aangeboden met een keuze in accommodaties. De A accommodaties zijn sfeervolle guesthouses (3 sterren) en 
de B accommodaties zijn meer luxe guesthouses (4 sterren). Keuze C accommodaties zijn waar mogelijk 5 sterren 
accommodaties en pure verwennerij. Natuurlijk geldt voor alle categorieën dat zowel de A, B als de C accommodaties gelegen 
zijn op bijzondere plekjes.  
 
Huurauto: 
Huurauto categorie B (Toyota Starlet hatchback met airco, radio/MP3 speler of gelijkwaardig type) (voor keuze A), huurauto 
categorie C (een Toyota Corolla sedam met airco, radio/MP3 speler, airbag, stuurbekrachtiging of gelijkwaardig type) (voor 
keuze B) en een huurauto categorie D(Toyota Corolla Quest automaat met airco, radio/MP3 speler of gelijkwaardig type) (voor 
keuze C) inclusief Totaal verzekering en een onbeperkt aantal kilometers. Voor autohuur in Zuid Afrika dient u in het bezit te 
zijn van een geldig Internationaal rijbewijs (verkrijgbaar bij de ANWB ) De borg voor het autoverhuurbedrijf dient u met 
creditcard te voldoen. Bestuurders jonger dan 23 jaar betalen ca. R. 390,- per dag extra en moeten minimaal 3 jaar in het 
bezit zijn van het rijbewijs. 
 
Deelname: 
Iedereen met een goede gezondheid kan deelnemen aan deze reis. 
 
Visa: 
Indien u minder dan 90 dagen in Zuid Afrika verblijft en in het bezit bent van een Nederlands / Belgisch paspoort wat nog 

tenminste 6 maanden geldig is na terugkomst van de reis, is er voor Zuid Afrika & Swaziland geen visum nodig.  Wel dienen er 
nog tenminste 3 lege pagina’s naast elkaar in het paspoort te zijn voor de benodigde stempels. Indien u in het bezit bent van 
een andere Nationaliteit dan even controleren bij het Consulaat van de betreffende landen. AfrikaOnline verzorgd geen visa. 
Voor informatie kunt u terecht op de website van de visumdienst: www.visum.nl. Mocht men tijdens de reis niet over een 
geldig paspoort en/of reisdocumenten beschikken dan zijn de consequenties voor de persoon in kwestie voor eigen rekening. 
(wijzigingen onder voorbehoud). Reist u met kinderen onder de 18 jaar naar of via Zuid Afrika dan geldt dat u in het bezit dient 
te zijn van een afschrift van het Engels Internationaal geboortecertificaat. Reist u als alleenstaande ouder of alleen met u 
minderjarige kind moet u tevens in het bezit zijn van een toestemmingsformulier van de andere ouder. Voor specifieke vragen 
neem  contact op met de Zuid-Afrikaanse Ambassade in Den Haag - op werkdagen bereikbaar tussen 14.00 en 16.00 op 
+31 (0)70 392 4501. 
 
Bagage: 
Koffer of reistas meestal met maximaal 23 kg pp en 1 stuks handbagage per persoon van maximaal 12 kg inclusief accessoires. 
Indien u uw golftas wilt meenemen moet u dit bij boeking van de reis aan ons kenbaar maken zodat wij deze kunnen 
aanvragen bij de luchtvaartmaatschappij. (uitgaande van een KLM vlucht, per maatschappij kan toegestane aantal kg 
ruimbagage verschillen) 
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