
(Voorlopig) Programma VOC-lustrumreis naar Zuid-
Afrika:

Dag 1: 

’s Morgens vroeg: vertrek naar Kaapstad voor een vlucht van ongeveer 11 uur.
Het is te vroeg om hierover al details te geven betreffende luchthaven, 
vertrekuur, etc...

‘s Avonds: Aankomst in “Cape Town International Airport” zonder jetlag! – 
Een half uurtje rijden met privéchauffeurs naar het trendy hotel ‘Radisson Red’ 
vlak aan het Victoria & Alfred Waterfront in Kaapstad voor overnachting. 

Dag 2:

Na het ontbijt, ontdekking van het kleurrijke en levendige Kaapstad, ook ‘the 
Mother City’ genoemd. Kaapstad is verkozen tot één van de mooiste steden ter 
wereld. Deze multiculturele stad is samen met Pretoria en Bloemfontein één van 
de drie administratieve hoofdsteden van Zuid-Afrika.

Geplande bezoeken (of een keuze uit...):
In 1ste instantie de VOC-monumenten:
- Goede Hoop Kasteel - Castle of Good Hope  : het fort in centrum Kaapstad, één

van de oudste Europese bouwwerken in Zuid-Afrika, opgericht door de eerste 
VOC-ers

- Verschillende monumenten   in de verschillende parken in en rond Kaapstad 
(o.a. het monument van Jan Van Riebeeck, etc.)

Maar ook:
- Signal Hill  : Heuvel nabij Kaapstad met prachtig uitzicht over de stad. Noonday

Gun: Om 12 uur ’s middags wordt er dagelijks een kanonschot afgevuurd 
vanaf Signal Hill. Het geluid hoor je overal in Kaapstad. Vanaf 11u30 begint 
het ‘kanon-ritueel’.

- Lion’s head  : Een uitdaging om te beklimmen...
- Kirstenbosch Botanical Garden  : Prachtige botanische tuin van 560ha aan de 

voet van de Tafelberg!

En ook:
- District six museum  : Museum ter nagedachtenis aan de gedwongen 

verhuizing van 60 000 inwoners tijdens het apartheidsregime
- Green Market Square  : Dé plek om souvenirs te kopen. 

Middagmaal (ergens onderweg) exclusief
Avondmaal inclusief
Overnachting in het trendy hotel ‘Radisson Red’ aan het V&A Waterfront

Dag 3:

Na het ontbijt, vertrek voor de adembenemende ‘Kaaps Schiereiland tour’ 
voor de hele dag :

Geplande bezoeken:
- Hout Baai  : met (onder voorbehoud) een onvergetelijke boottocht naar Duiker 

Eiland!



- Chapmans Peak Drive  : adembenemende, panoramische route!
- Kaap de Goede Hoop natuurreservaat - Cape Of Good Hope Nature Reserve  : 

met wat geluk kan je hier dieren spotten!
- Pinguïn kolonie - Penguin Colony  : bezoek de leukste pinguïns op Boulders 

Beach!
- Cape point  : met het kabelliftje naar een prachtig uitzicht!

Het middagmaal in Simonsstad is exclusief
Vrij avondmaal
Overnachting in het trendy hotel ‘Radisson Red’ aan het V&A Waterfront van 
Kaapstad

Dag 4:

Met de privéchauffeurs bezoeken we de pittoreske wijn- en studentenstad 
Stellenbosch 
(± 45 min rijden).

De plaats is genoemd naar Simon van der Stel (van der Stel’s bosch), die het 
gebied in 1679 verkende toen het nog ‘Wildenbosch’ noemde. Simon is de zoon 
van Adriaan, en is zijn leven lang een echte VOC-er geweest. Hij was zeer onder 
de indruk van de pracht en de vruchtbaarheid van Stellenbosch. Simon wordt 
beschouwd als één van de grondleggers van de wijnbouw in Zuid-Afrika.

De bijnaam van Stellenbosch is ‘Eikestad’ en je zal merken dat het zijn naam niet
gestolen heeft! 

Voorzien voor die dag: kuieren door de Dorpstraat... 
- Oude Kaaps-Hollandse huisjes omringd door eikenbomen met een enorm 

aanbod aan gezellige restaurantjes, ambachtelijke winkeltjes en studenten 
die zorgen voor een leuke sfeer in de stad!

- Een must is een bezoek aan ‘Oom Samie se winkel’ in de Dorpstraat:
. De oudste nog bestaande winkel van heel Zuid-Afrika! Het winkeltje ziet 

er nog precies zo uit als na de oprichting in 1904. Bij ‘Oom Samie’ snuffel 
je tussen oude, antieke spullen, kitsch, kledingstukken, wijn, specerijen en
fruit. Vroeger ging hier alles via ruilhandel, natuurlijk kan je nu gewoon 
betalen!

- The Village museum: 
. Heel boeiend als je interesse hebt in hoe de mensen leefden in de 

koloniale tijden
. Dit openluchtmuseum bestaat uit 4 huizen die je terug meenemen in de 

tijd
. Engelstalige gids in de klederdracht van toen

Het middagmaal in Stellenbosch is vrij en exclusief
Avondmaal inclusief in het hotel
Overnachting in het trendy hotel ‘Radisson Red’ aan het V&A Waterfront in 
Kaapstad

Dag 5:

Bezoek aan ‘De Compagnies Tuinen’, de tuinen van de VOC waar groeten en 
fruit geteeld werden ter bevoorrading van de passerende VOC-schepen, en voor 



de VOC-ambtenaren die ter plaatse bleven. De hoofdtuinier met de toepasselijke 
naam Hendrik Boom begon op 29 april 1652 met de aanleg van de Compagnie 
Tuinen. Nu is dit een prachtig park in het midden van Kaapstad.

Verkenning Bo-Kaap: Schilderachtige multiculturele wijk in het hartje van 
Kaapstad

Bezoek aan Groot Constantia, de oudste wijnboerderij van Zuid-Afrika, 
opgericht in 1685 !

. Bezoek aan het prachtige huis

. Wijnproeverij met 5 verschillende geselecteerde wijnen

Het middagmaal onderweg is exclusief
Avondmaal inclusief
Overnachting in het trendy hotel ‘Radisson Red’ aan het V&A Waterfront in 
Kaapstad

Dag 6:

Bezoek aan Franschhoek:
- Wandeling in het stadje met o.a. het Hugenotenmonument
- Bezoek aan de wijnboerderij La Motte voor een wijnproeverij
- Nadien een gegarandeerd fantastisch middagmaal in La Petite Colombe in 

de “gastronomische hoofdstad van Zuid-Afrika”, zoals Franschkoek door 
kenners genoemd wordt

Bezoek aan Paarl:
- Bezoek aan het Afrikaans Taalmonument: officieel geopend op 10 oktober 

1975 als herdenking dat ‘Afrikaans’ als officiële taal van Zuid-Afrika werd 
verklaard

En dan terug naar Kaapstad voor de laatste overnachting in het trendy hotel 
‘Radisson Red’ aan het V&A Waterfront

Dag 7:

Na het ontbijt, rit naar Arniston (±2,5 uur rijden)
-      Mogelijkheid onderweg: Bezoek aan de ‘Dutch Reformed Church’ in 
Bredasdorp

Activiteiten in Arniston:
- Arniston is een vissersdorpje, gekenmerkt door met kalk gewassen huizen 

met strooien daken. Het is een ongerept plaatsje dat in zijn geheel 
uitgeroepen werd tot nationaal monument.

- Wandeling op het strand in Arniston
- Mogelijkheid van een bezoekje aan ‘De Waenhuiskrans Grot’

Het middagmaal onderweg is exclusief
Avondmaal inclusief
Overnachting in het mooie ‘Arniston Spa hotel’ in Arniston

Dag 8:



Na het ontbijt, bezoek aan Cape Agulhas, ook wel Naaldkaap genoemd. Dit 
prachtige en fenomenale stuk natuur is geografisch gezien het meest zuidelijke 
punt van Afrika. De kaap ligt 170 kilometer ten oosten van Kaapstad. Op deze 
plaats ontmoeten de Indische Oceaan en de Atlantische Oceaan elkaar.

Het middagmaal onderweg is exclusief
Avondmaal inclusief
Overnachting in het ‘Arniston Spa hotel’ 

Dag 9:

Na het ontbijt, vertrek naar het 5-sterren luxueuze Private Game Reserve 
‘Botlierskop’ voor een onvergetelijke bush getaway! Dit ‘Reserve’ ligt in Groot-
Brakrivier, gelegen tussen Mossel Baai en George:
- ± 3uur rijden over goed onderhouden wegen met (normaal gezien) geen files 

via een prachtige, panoramische route. Achter elke bocht wacht een nieuw 
adembenemend landschap! Enkel de laatste kilometers zijn over een 
grindweg.

- Onderweg zijn er leuke stopplaatsen voor een drankje in de ‘padstalls’
- Dit private game reserve ligt een heel eindje off-road, dus best onderweg 

inkopen doen als je nog iets dringend nodig hebt!

 ‘Botlierskop’ is genoemd naar de spectaculaire rotsformatie in dit 
dierenreservaat, omgeven door de impressionante Outeniqua Bergen en kijkt uit 
over de Indische Oceaan. Met zijn 4.200 hectare is het dé plek om te 
‘onthaasten’ en om in alle luxe de ‘BIG 4 ‘te spotten (leeuw, buffel, neushoorn, 
olifant), alsook een heleboel bokjes, zebra’s, wildebeesten, nijlpaarden… 

- 12u00 – 14u00: safari-lunch (inclusief)!
- 14u30 STIPT! Namiddagsafari in open jeep met een ranger (± 2u30 -3u, 

inclusief snack en drankje)
- Nadien: heerlijk safari-diner inclusief! 

Overnachting in het 4-sterren ‘Botlierskop Private Game Reserve’

Informatie over dit park dat vlakbij de Moordkuil rivier ligt in een uitgestrekt 
en malariavrije gebied:

 Slapen in safaristijl maar zeer luxueus, met alle nodige voorzieningen die 
dit verblijf tot een onvergetelijke ervaring maken!

 Tussen de schaduwen van de bomen vind je de luxetenten in koloniale stijl
 Zwembad en buitendouche zijn aanwezig voor de nodige verfrissing

Dag 10:

’s Morgens: vroeg uit de veren voor een vroege ochtend safari in open jeep met
een ranger
- Vooraf snel een koffie/thee en een koekje
- Nadien: uitgebreid ontbijt
- In plaats van de vroege ochtend safari kan U ook even relaxen of een extra 

dutje doen...

’s Middags: een heerlijk middagmaal (inclusief), en ‘s namiddags:



- Paardrijden tussen de wilde dieren. Dit duurt ongeveer een uurtje: geen 
rijervaring nodig! De meer ervaren ruiter kan eventueel ook langer rijden

- Of: terug een Safari in open jeep met de ranger! (± 2u30- 3u, inclusief snack 
en drankje)

Laatste overnachting in het ‘Botlierskop Private Game Reserve’ 

Dag 11:

Vroege ochtend safari in open jeep met ranger, of gewoon uitslapen...

Ontbijt

Reis naar Oudtshoorn. Dit is een stadje in de dorre ‘Kleine Karoo’ en 
wereldwijd bekend als dé struisvogelhoofdstad (± 1 uur 15’ rijden)

- Rijden over de beroemde R62, de langste wijnroute ter wereld!
- Het bergachtige groene landschap met de wijnboerderijen zie je veranderen 

in een semi-woestijn, dor en droog, maar met wondermooie panorama’s! Je 
waant je plots in een compleet ander land...

Het middagmaal in Oudtshoorn is exclusief
In de namiddag: bezoek aan een struisvogelboerderij
Avondmaal inclusief

Overnachting in de ‘Surval Boutique Olive Estate’ in Oudtshoorn
- Slapen in de lodge op deze olijvenboerderij 
- Elegantie tussen de prachtige bergen, aan de voet van de Swartberg 

Mountains met zicht op de Schoemanshoek vallei
- Wakker worden met het orkest van exotische vogels...
- Dit hotel beschikt over een prachtig zwembad waar je helemaal tot rust kan 

komen!

Dag 12:

Genieten van een lekker ontbijt met zicht op de vallei in “Surval Boutique 
Olive Estate” in Oudtshoorn

Samen met de privé chauffeurs over de adembenemende Swarberg Pass: één 
van de mooiste passen van Zuid-Afrika.
- Ter informatie: de Swartberg pass (R328) werd gebouwd tussen 1881 en 

1888 door Thomas Bain. Het is een aarden baan die door de Swartberg 
mountains gaat - 23,8 km lang, soms met haarspeldbochten – Erkend als 
Nationaal monument

Avondmaal inclusief
Overnachting in de ‘Surval Boutique Olive Estate’ in Oudtshoorn

Dag 13:

Ontbijt

Bezoek aan de Cango Caves: een gegidste tour in het grootste en enige 
openbare grottenstelsel in Zuid-Afrika! Niet te vergelijken met de Europese 
grotten!



Nadien: een typische braai (barbeque) inclusief, en genieten van de vrije tijd op 
het landgoed

Overnachting in de ‘Surval Boutique Olive Estate’ in Oudtshoorn

Dag 14:

Ontbijt

Vertrek met de privé chauffeurs richting Swellendam (± 2,5 uur rijden). ‘Vrije’ 
burgers kregen in het begin van de 18de eeuw de toelating van de VOC-
ambtenarij om hier in de streek aan veeteelt en akkerbouw te doen, ter 
uitbreiding van de reeds ingepalmde gebieden rond Kaapstad, en later 
Franschhoek, Tulbagh. In 1743 besliste de VOC om hier een ‘Collegie’ te 
installeren geleid door een ‘Landdrost’ bijgestaan door ‘Heemraden’. 
Swellendam werd de meest oostelijke grens van het VOC-gebied, op meer dan 
200 km van de hoofdzetel in Kaapstad. 

Aldaar:
- Verkenning van de omgeving al wandelend
- Opties:

. Bezoek aan het Drostdy Museum “Terug in de tijd”

. Bezoek aan de lokale Wildebraam Liqueur proeverij 

. Bezoek aan de Dutch Reformed Church (met een prachtige orgel)
- Vrij middagmaal ter plaatse

Avondmaal inclusief
Overnachting in het charmante ‘Roosje van de Kaap Hotel & Restaurant’ 
in Swellendam (Het hotel heeft 14 kamers, de rest van de compagnie zal in 
gelijkschalige accommodaties verblijven, we zullen tevens proberen om een 
accommodatie zo dicht mogelijk te nemen)

Ter info: Dit oude charmante 4-sterrenhotel ligt naast het historische Drostdy 
Museum and dateert uit 1790. Gelegen op wandelafstand van verschillende 
winkeltjes en restaurantjes. 

- Het hotel heeft een weelderige tuin aan met prachtig uitzicht op de 
Langeberg-bergen 

- Een frisse duik in één van hun twee zwembaden...
- Het restaurant biedt een à -la-carte menu aan geinspireerd op Franse en 

Cape Malay keuken

Dag 15:

Ontbijt

Kunnen de Zuid-Afrikaanse wijnen je wel bekoren? Wil je ook eens van dichtbij 
zien waar en hoe deze wijnen gebrouwen worden?

Je privé chauffeurs tonen je de mooiste wijndomeinen in de omgeving van 
Swellendam zodat je de hele middag ongeremd kan genieten van de lekkere 
wijnen die deze regio te bieden heeft! Pure verwennerij voor je smaakpapillen! Er
worden vandaag 2 wijndomeinen bezocht.



We sluiten deze prachtige dag af met een heuse Indonesische avond ‘à la 
VOC’.

Overnachting in het charmante ‘Roosje van de Kaap Hotel & Restaurant’ 
in Swellendam (zie hoger).

Dag 16:

Ontbijt

Tot begin van de namiddag: Koffers pakken, rusten en genieten van de 
laatste panorama’s voor het vertrekt! Een bagage vol onvergetelijke verhalen en
prachtige foto’s zorgen ervoor dat je deze droomreis thuis met vrienden en 
familie eindeloos kan herbeleven!

In de loop van de namiddag: De privé chauffeurs brengen ons naar de 
luchthaven in Kaapstad 
(2,5 uur rijden)

Vertrek voor een nog te bepalen nachtvlucht (best 2,5 uur op voorhand 
aanwezig zijn op Cape Town International Airport)

Dag 17:

In de voormiddag: aankomst thuis: Amsterdam / Brussel / Antwerpen...


