
 

                        

                             

 

 

Z-AFRIKA  Basis 15-daagse NL- begeleide rondreis (editie 2022) 

Vertrekdata :  op aanvraag (dit jaar eind oktober tot begin december). Nederlandstalige gids. 

Transport : luxe airco minibus, max. 6 personen, iedereen aan het raam.                        

Reisoverzicht 

Dag 1  : Brussel-Johannesburg         

We vliegen vanuit Brussel naar Addis Abeba (of TGV naar Parijs) en nemen daar een 

internationale nachtvlucht naar Johannesburg waar we aankomen vroeg in de ochtend.      

Dag 2  :   Johannesburg – Graskop   

Vanaf Johannesburg vertrekken we tegen 10u30 met onze luxe mono-volumewagen oostwaarts, 

richting Kruger Park. We maken er een rustige verbindingsrit van en onze eindbestemming voor 

overnachting is in Graskop. We logeren daar in een prachtig klein guesthouse.                                                                                                                            

 



 

 

Dag 3  :  Van Graskop naar Blyde River Canyon & Kruger National Park     

’s Morgens bezoeken we de vlakbij gelegen Blyde River Canyon, een knap wonder van erosie ! 

Afhankelijk van het weer zijn dat de Three Rondavels, een wandeling naar Bourke’s Luck 

Potholes over de bruggen van de Blyde & de Treurrivier en onderaan Gods Window & The 

Pinnacle.       

BLYDE RIVER CANYON :  De Blyderivierspoort (Engels: Blyde River Canyon) is een kloof in Zuid-Afrika, 

gelegen in de provincie Mpumalanga en staat bekend als een bijzonder natuurverschijnsel. De kloof is zo'n 

26 kilometer lang en ongeveer 800 meter diep. De hoge wanden van de kloof bestaan voornamelijk uit rood 

zandsteen waarin de rivier de Blyde de kloof heeft uitgesleten. Het gebied maakt deel uit van het noordelijke 

deel van de Drakensbergen. Een bijzonder mooi uitzicht biedt de canyon ter hoogte van de "Drie 

Rondawels", drie reusachtige, ronde rotsen, die sterk doen denken aan de ronde hutten - rondavels - van de 

inheemse bewoners. 

  

 

Vervolg Dag 3 :                   

In de namiddag rijden we van Graskop via Klaserie door naar de “Orpen gate” van het voorste 

randgebied van Kruger National Park met als eindbestemming één van de “maincamps” in Kruger, 

Satara. We logeren twee nachten in mooie privé rondavels. 

 

Dag 4  :  Kruger National Park   

Het Krugerpark is één der oudste & meest interessante natuurreservaten ter wereld.    

Startend vanuit Satara gaan we op zoek naar wild in de omgeving van Letaba en Olifantskamp  

(aan de grens met Mozambique). ’s Avonds maken we een laat-avond safari-rit in een ruime open 

jeep.    

 

 



 

KRUGER NATIONAL PARK  :  Het oudste deel ervan werd reeds beschermd in 1898 en is nadien 

uitgebreid en uitgegroeid tot een beschermd reservaat van 380 km lang, 60 km breed en heeft een totale 

oppervlakte van ongeveer 20.000 km².  

Het park bevat 25 kampen, waarvan 12 

grote kampen zoals Skukuza, Lower Sabie, 

Satara, Letaba, Olifantskamp... 

Alle kampen zijn omheind. Toegang is 

alleen toegestaan (op uitzonderingen na) 

tussen 06u ’s ochtends en 18u ’s avonds. 

Daarna is het kamp hermetisch 

afgegrendeld… om de mensen te 

beschermen tegen de dieren. 

Alleen in deze kampen, en op                                                                                                

aangewezen picknickplaatsen, is het 

toegestaan voor bezoekers om uit de auto 

te stappen – elders is het absoluut 

verboden de wagen te verlaten.  

Naast de grootte is dit park ook bekend om 

de enorme variatie aan diersoorten. 

Hiervan zijn de zogenaamde 'Big Five' het 

meest bekend: de leeuw, de buffel, de 

luipaard, de neushoorn en de Afrikaanse 

olifant. Van deze laatste leeft in het 

Krugerpark de grootste populatie ter 

wereld. 

               

      

     

          We logeren in rondavels in Kruger                 De jeeps waarmee we op laat-avond safari gaan 

 



 

Dag 5  :  Vanuit het Krugerpark naar Piet Retief   

Na het ontbijt verlaten we het Kruger National Park en rijden zuidwaarts via Hazyview en Nelspruit 

met eindbestemming Piet Retief, een klein stadje naast Swaziland. We logeren in een leuk 

guesthouse.  

 

Dag 6  : Van Piet Retief naar St.Lucia aan de Indische Oceaan 

’s Morgens draaien we onder Swaziland naar beneden. Op weg naar St-Lucia bezoeken we in de 

namiddag eerst het Umfolozi & Hluhluwe natuurpark, bekend om zijn grote concentratie witte 

neushoorns.     

                                                                

HLUHLUWE-IMFOLOZI PARK :  

Voormalig Hluhluwe-Umfolozi Game Reserve, 280 km ten noorden van Durban, is naar verluidt het oudste 

natuurpark in Afrika.                                                                                                                                       

Het park bestaat uit 960 km² heuvelachtig gebied in centraal Zoeloeland bedekt met klassieke savannes en 

het enige park in de Provincie KwaZoeloe-Natal dat alle dieren uit “De Grote Vijf” telt: Afrikaanse olifanten, 

leeuwen, buffels, luipaarden en neushoorns.                                                                                                 

Het park is bekend om zijn rijke fauna en de aanwezige witte neushoorns die dankzij succesvolle 

kweekprogramma's in het natuurpark van uitsterven werden gered.  

           

 

 

VERVOLG DAG 6 :  

Nadien rijden we tot in St.Lucia aan de Indische Oceaan, waar we twee nachten verblijven in een 

prachtig guesthouse.  St.Lucia is in de (Zuid-Afrikaanse) zomer het geliefde vakantiegebied voor 

de Zuid Afrikaners zélf; velen hebben er een klein buitenverblijfje en komen er vissen in de lagune 

of gewoon uitwaaien op de immense stranden.         

 

                

 



 

Dag 7  : St.Lucia aan de Indische Oceaan 

In/ rond St.Lucia is heel wat te doen :                                                                                              

We bezoeken ’s morgens het  iSimangaliso Wetland Park (UNESCO Wereld Erfgoed gebied) met 

een bijzonder mooie kustzone & strand. Stel je Het Zwin voor, maar dan 100 keer groter… 

We maken in de late namiddag een boottocht op het binnenmeer en wie het intussen nog wat 

straffer wil, kan (optioneel) een heuse krokodillenfarm gaan bezoeken.  

       

    



            

                 

                            Boottocht op de lagune is inbegrepen én zalig !  

                  

           

                                      Het eindeloze strand bij Cape Vidal 

 



 

 

St.Lucia bezoeken zonder een bezoek aan het “khula village” is ondenkbaar. We zitten in het hart 

van het Zulu-land, de grootste etnische Bantu populatiegroep van Zuid-Afrika met naar schatting 

11 miljoen inwoners.  

Zowat 15km van St.Lucia leeft een Zulu-gemeenschap van ongeveer 30.000 personen in de 

township Khula. Ze leven vrij authentiek, en we worden er door een plaatselijke gids rondgeleid en 

maken kennis met hun cultuur en levenswijze. 

   

 

Dag 8 :  Van St-Lucia naar Durban                                           

Van de rust naar de drukte van Durban. We overnachten in een mooi hotel op het front van de 

The Golden Mile, de glamour-wandelroute op de dijk.        

 

      Durban, ooit met quasi énkel voor de blanken voorbehouden strandplezier. Nu een leuke metropool. 



 

Op het einde van The Golden Mile brengen we een bezoek aan uShaka Sea World…                                                                                                                                           

Het is in essentie een waterpretpark maar mét een indrukwekkend onderwaterwereld-centrum:  

Haaien en allerlei andere onderwaterschepsels zijn hier te bezichtigen in alle glorie.   

   

 

Dag 9 :  Vanuit Durban naar Somerset West 

’s Morgens na het ontbijt naar de luchthaven en we nemen een binnenvlucht naar Kaapstad.               

Vanaf daar rijden we landinwaarts naar de regio Somerset West / Stellenbosch waar we twee 

nachten logeren in een mooi luxe guesthouse te midden van de wijnstreek.                                      

       

               

                    De iconische “Oom Samie Se Winkel” in Stellenbosch… 

 



 

Dag 10 :  De Kaapse wijnstreek 

We brengen hier uiteraard een bezoek aan een tweetal wijnlanderijen.                                        

Naast de vele wijnsoorten geven we aandacht aan de befaamde Kaapse Vonkel ! 

 

             

 

We bezoeken de alom bekende wijnregio, Stellenbosch, Paarl, Franschhoek, en uiteraard ook het 

nationaal monument Boschendal voor een apero onder de prachtige bomen.  

’s Avonds gaan we subliem tafelen in één van de vele fijne restaurants die de streek rijk is.   

              

                                         Het eeuwenoude domein Boschendal. 

 



 

Dag 11, dag 12, dag 13 :   Kaapstad en omgeving ! 

Tja, echt té veel om op te noemen wat je daar allemaal kan doen…                                          

Als je weer meezit, de kabellift nemen naar de Tafelberg, de fantastische rit langs Chapman’s 

Peak Drive, de pinguïns bezoeken in Boulders Bay, de Kirstenbosch botanische tuinen & uiteraard 

de rit naar de mythische plek Kaap de Goede Hoop.                                                                       

We logeren drie nachten luxueus in een privaat hotel / guesthouse.    

     

 

                        

             

                      Pinguins op Boulder’s Beach                    Protea’s in de Kirstenbosch botanische tuin 



  

Kaapstad heeft een keerzijde :  

   

Khayelitsha is de grootste township van de Kaapse Vlakte en strekt zich uit langs de snelweg N2. 

Er wonen ongeveer 400.000 mensen. Khayelitsha betekent 'nieuw thuis' in het Xhosa. De Kaapse 

Vlakte ('Cape Flats') is een gebied ten oosten van de stad. 

Het is ontstaan door gedwongen volksverhuizingen ten tijde van de “apartheid”. Vanaf 1968 

verplichtte de blanke regering dat alle niet-blanken moesten verhuizen uit Kaapstad naar nieuwe 

gebieden achter de Tafelberg. Eén der zwaarst getroffen wijken was District Six.                          

Wij gaan het museum van District Six bezoeken en wie wil kan dan op bezoek gaan én lunchen in 

de township Khayelisha. Daar krijgen we deskundige uitleg van mensen die het allemaal 

meegemaakt hebben…  

 

Dag 14 :  Afscheid nemen van Kaapstad….                                                                     

Onze laatste dag Kaapstad wordt een vrije dag voor shopping, boottocht, … alle opties zijn open.  

In de late namiddag vliegen we via Johannesburg weer naar Europa… en geloof ons maar écht 

dat het moeilijk is Kaapstad achter de laten…  

Wie zin heeft kan nog twee dagen extra blijven (uitbreiding op aanvraag).  

           

           De levendige Waterfront buurt in Kaapstad… zelfs met een Belgisch café (Den Anker) 



             

 

Dag 15 :   Weer thuis… 

Er wacht rond 08u een aansluiting naar Brussel dus zijn we thuis (in Brussel) voor de middag.  

 

VERLENGING MOGELIJK met 1 à 2 dagen :   Kosten verlenging nog door te geven.  

We kunnen deze reis makkelijk enkele dagen verlengen :  (wordt met de groep besproken) 

Voorstel verlenging met 1 dag : extra dag in St-Lucia aan de Indische Oceaan.                             

Voorstel verlenging met 2 dagen : extra dag in St-Lucia én extra dag in Kaapstad.  

 

Prijsraming 2022 en prijssamenstelling :   Minimum aantal deelnemers :  4 personen 

3.180 Euro per persoon (kamerdelend in dubbel bed of twin bedded room) 

INBEGREPEN :  

 Reis volledig met Vlaamse gids/chauffeur                                              

Gebruik huurauto & brandstofkosten.                                                                            

Binnenvlucht Durban-Kaapstad.                                                        

 Reisroute zoals beschreven.         

 Logies (minimum 3*) zoals beschreven of kwalitatief minstens gelijkwaardig.  

 Alle logies in basis “bed & breakfast”      

 Inkomgelden van alle vermelde natuur- & nationale parken en twee wijnproeverijen. 

 Eén “game drive” (safari rit) in het Krugerpark met jeeps.                                         

Boottocht op het binnenmeer van St.Lucia.                                                                        

Andere optionele activiteiten steeds in overleg – betaling ter plaatse (vb. in Kaapstad met 

de kabellift naar de Tafelberg, boottocht naar de pelsrobben of naar Robbeneiland … ) 

 

Niet inbegrepen :   

Internationale vluchten . 

Vluchten Brussel-Addis (of Parijs), Johannesburg 

Kaapstad- Addis (of Parijs) en aansluiting Brussel. 

Prijs:  geschat op 950 tot 1.250 EUR naargelang datum van boeking.   

 

BETALING :                                                                                                               

Bij boeking :  30 % van de totale reissom   Saldo :  8 weken voor afreis    

Integrale reis, annulatie- & reisbijstandsverzekering :  op offerte bij de reisagent, 

afhankelijk van Uw reeds lopende verzekeringen. 

 

 



 

DOCUMENTEN 

Vereist voor Zuid-Afrika :  

Een internationaal paspoort geldig tot minimum 6 maand na terugkomstdatum.     

Te bestellen bij de gemeente dienst bevolking.  Kostprijs (variabel) : 70 tot 80 EUR     

Meebrengen : 2 kleuren-pasfoto’s (juist formaat !) en ID kaart.                

Aflevertermijn gewone procedure : ongeveer 1 week                

 

MEDISCH 

Covid-19 attest van vaccins (op te volgen) – mogelijks nog PCR test voor afreis. 

Géén specifieke andere inentingen nodig.   

Géén documenten gele koorts (we reizen rechtstreeks vanuit Frankrijk of vanuit het Verenigd 

Koninkrijk naar Zuid-Afrika) en geen documenten Hepatitis A of B (geen echt risicogebied).  

Sterk aanbevolen : Herhaling tetanos.                                                                                                        

Vaccinatie tegen tetanus gebeurt volgens het basisvaccinatieschema op 8, 12 en 16 weken en op 

15 maanden. Een herhalingsinenting wordt voorzien in het eerste leerjaar en in het derde jaar 

secundair onderwijs. Na de basisvaccinaties wordt een herhalingsinenting om de tien jaar 

aanbevolen. Sinds 1 juli 2014 wordt ze toegediend in een drievoudig combinatievaccin tegen 

difterie, tetanus en kinkhoest, dat in Vlaanderen gratis is. Je arts moet in dat geval het vaccin 

rechtstreeks bestellen bij de Vlaamse overheid. Je mag het dus niet zelf afhalen bij je apotheker.                                                                                                                            

En normaal is dus iedereen in zijn jeugd ooit apart ingeënt met DTP (difterie, tetanus en polio).  

Niet nodig maar nuttig :  Vaccinatie tegen hepatitis A (besmettelijke geelzucht). Voor de vaccinatie 

kun je terecht bij je huisarts of in een vaccinatiecentrum. Een inspuiting met het vaccin, ten laatste 

twee weken voor je vertrekt, beschermt gedurende minstens een jaar. Een tweede inenting na zes 

maanden tot een jaar beschermt minstens tien jaar en wellicht levenslang. Wie niet gevaccineerd 

is maar in contact kwam met een hepatitis A-patiënt, moet zich binnen de week laten vaccineren.                                                         

Vaccinatie tegen hepatitis B (vaak reeds uitgevoerd bij mensen die vaak in contact komen of 

werken met risicogroepen zoals ziekenhuizen, rusthuizen, instellingen met zwaar minder-

validen…) : De vaccinatie tegen hepatitis B vereist 3 of 4 injecties. In het eerste schema gebeurt 

de tweede injectie één maand na de eerste, en de derde zes maanden na de eerste. In het 

tweede schema moeten de injecties gebeuren op 0, 1, 2 en 12 maanden. Indien je als kind of 

adolescent met een volledig schema werd gevaccineerd, wordt op volwassen leeftijd geen enkele 

herhaling aanbevolen indien je voldoende antwoordde na vaccinatie. Indien je als volwassene 

voldoende werd gevaccineerd, is er eveneens geen herhaling nodig.Om er zeker van te zijn dat je 

voldoende werd gevaccineerd, is het aangeraden om 1 tot 3 maanden nadat alle injecties werden 

toegediend een bloedafname uit te voeren. 

Als je geen mazelen of een vaccinatie tegen mazelen hebt gehad, wordt een BMR 

(bof/mazelen/rodehond) inenting aanbevolen voor Swaziland. 

Malaria : 

De inname van één van de volgende malariatabletten is nodig :         

ATOVAQUONE-PROGUANIL (1 tablet per dag vanaf 1 dag voor vertrek tot 7 dagen na 

terugkeer).  Voor een korte reis is de inname van het meestal zeer goed verdragen 



ATOVAQUONE-PROGUANIL een uitstekende keuze. (Eventueel eens 1 of 2 dagen testen een 

tweetal weken voor vertrek). 

 

of DOXYCYCLINE: (1 tablet per dag vanaf 1 dag voor vertrek tot 4 weken na terugkeer; soms kan 

een tolerantietest van enkele dagen aangewezen zijn) . Dosis 100 mg per dag, te starten de dag 

voor vertrek, en in te nemen tot 4 weken na thuiskomst. Doxycycline moet zittend worden 

ingenomen met veel vloeistof of tijdens de maaltijd. Doxycycline kan soms aanleiding geven tot 

fototoxiciteit en schimmelinfecties in de mond of genitaliën.  

of LARIAM® (1 tablet éénmaal per week, vanaf enkele weken voor vertrek tot 4 weken na 

terugkeer).  Om een werkzame hoeveelheid LARIAM® in het bloed te hebben bij aankomst in het 

malariagebied, start men dit product best steeds 2 tot 3 weken voor vertrek.  

Personen die LARIAM nog nooit eerder ingenomen hebben, moeten in elk geval 2-3 weken op 

voorhand gestart zijn, om eventuele nevenwerkingen op te vangen (duizeligheid, slapeloosheid, 

nachtmerries, opwinding, onverklaarbare angst, hartkloppingen). Lariam wordt niet 

voorgeschreven indien de arts oordeelt dat er tegenindicaties bestaan (zwangerschapswens, 

epilepsie, depressie, of hartritmestoornissen waarvoor bepaalde geneesmiddelen zoals 

bètablokkers, calciumantagonisten of digitalis worden ingenomen) of indien u bij een vroegere 

gelegenheid dit geneesmiddel niet hebt verdragen. U neemt het geneesmiddel verder tot 4 weken 

na thuiskomst.   

Dit alles dient individueel met je arts besproken te worden. 

------------------------------------------------------------------------------------------ (Reisversie dd. 11-03-2022 ) -------------- 
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