
25 november tot 2 december 2020 
(8 dagen)

vanaf 1.895 €

Perfecte combinatie van 
Johannesburg, Kaapstad  

en 2-daagse safari

Exclusief en aansluitend op onze  
Zuid-Afrika Cruise in samenwerking 

met Anders den Anders

EXTRA ZUID-AFRIKA 

Unieke uitbreiding Zuid-Afrika Cruise 2020!

GO FOR CRUISE: BELEVING
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CITY NATUUR NIEUW



Inbegrepen in de prijs
• transfer van GFC Vilvoorde naar 

luchthaven
• alle transfers ter plaatse
• 2d./1n. Johannesburg in vol 

pension
• begeleid bezoek aan Soweto en 

Apartheid Museum
• 3d./2n. Karongwe River Lodge in 

vol pension
• 2d. safari in open terreinwagens
• binnenlandse vlucht 

Johannesburg - Kaapstad
• 4d./3n. Kaapstad met ontbijt
• 3x lunch en 2x diner in Kaapstad
• bezoek wijnkelder en 

wijnproeverij
• Houtbaai cruise + boulders 

pinguins
• toegang Kaap de Goede Hoop
• kabellift Tafelberg
• toegang Kirstenbosch 

Botanische Tuinen
• lokale Nederlandstalige 

tourleader in Kaapstad
• GFC reisleider vanaf 15 

deelnemers

PROGRAMMA

25 nov 2020 Heenvlucht naar Johannesburg

26 nov 2020

Aankomst in Johannesburg, transfer en lunch in het hotel. Rit door Soweto met  
bezoek aan het Apartheid Museum. Verder door de sloppenwijk van Soweto, de  
thuisbasis van 2 miljoen mensen, langs alle belangrijke bezienswaardigheden zoals 
o.a. het voormalige huis van Nelson Mandela. Diner en overnachting.

27 nov 2020
28 nov 2020

Langs de Magoebaskloof, een van de mooiste ravijnen van Zuid-Afrika, 
naar Tzaneen met zijn subtropische plantengroei, vele watervallen en 
adembenemende uitzichten. Na de lunch verder naar het Karongwe Game 
Reserve, een 9.000 hectare groot  privéreservaat, rijk aan wild en met 
mogelijkheid voor het observeren van luipaarden. 2-daags verblijf in robuuste 
en comfortabele houten bungalows. 2 dagen safari met open terreinwagens, op 
zoek naar leeuwen, olifanten, nijlpaarden,...

29 nov 2020

Binnenlandse vlucht naar Kaapstad. Daar aangekomen, rijden we langs een  
panoramische route naar de Winelands, waar we omgeven worden door rode 
en gele wijngaarden. Na de lunch bezoeken we een historisch wijnhuis met 
prachtige  Kaaps-Hollandse gevel, waar we uiteraard ook even mogen proeven. 

30 nov 2020

Na het ontbijt met zicht op de Tafelberg staat een bezoek aan het Kaaps  
Schiereiland op het programma. Stop aan Camps Bay met de witte 
zandstranden tegen een achtergrond van majestueuze rotsen. Genieten van 
het uitzicht op de Twaalf Apostelen. Verder naar Houtbaai, een belangrijke 
vissershaven. Bij mooi weer maken we een boottocht naar Duikerseiland waar 
we de pelsrobben kunnen observeren. Via Valsbaai bereiken we na de lunch 
Kaap de Goede Hoop waar groepen bavianen en verschillende vogelsoorten 
onze aandacht opeisen. 

1 dec 2020
Per kabellift naar de top van de Tafelberg voor een adembenemend zicht. 
Daarna bezoek aan Kaapstad met de belangrijkste bezienswaardigheden zoals de  
Kirstenbosch Botanische Tuinen met 10.000 verschillende bloemen en planten.

2 dec 2020 Transfer naar de cruiseterminal voor vervolg Zuid-Afrika Cruise.

Kamer Prijs pp

2-persoonskamer 1.895 € 

1-persoonskamer 2.675 € 
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