GARDEN ROUTE 4 KIDS

FAMILIEREIZEN


MET HUURWAGEN

PRIVÉREIZEN

Cape Town, Oudtshoorn, Plettenberg Bay , Tsitsikamma National Park, Addo National Park

Ontdek met je gezin de Tuinroute op een kindvriendelijke manier en logeer in gastvrije hotels∕guesthouses waar iedereen zich thuis zal
voelen. Je reist per huurwagen, zo geniet je in alle vrijheid.

Ontmoet de pinguïnkolonies nabij Cape Town
Stap binnen in het dagdagelijkse leven in een township en geniet
er van een authentieke Xhosa-maaltijd
Interactie met olifanten, ontmoeting met cheetahs en luipaarden
en ontdekking van apen in het woud
Op avontuur hoog tussen de bomen in het Tsitsikamma-woud
Ontdek de grote kuddes olifanten in het Addo National Park
Op zoek naar de Big Five per open 4x4 vanuit je lodge in Eastern
Cape



Op boottocht op de Kariega-rivier
Ga zwemmen en vissen in de Kariega-rivier

(https://maps.google.com/maps?ll=-33.770892,22.087027&z=6&t=m&hl=nlBE&gl=US&mapclient=apiv3)
Kaartgegevens ©2022 AfriGIS (Pty) Ltd

Reisprogramma
DAG 1

CAPE TOWN (O)
Bij aankomst te Cape Town, onthaal door onze lokale agent en transfer naar je accommodatie.
DAGEN 2 - 3

CAPE TOWN (O)
De huurwagen Avis Cat M Ford Eco Sport Automatic wordt aan de acccommodatie geleverd.
DAG 4

CAPE TOWN - STELLENBOSCH (O)
Vertrek richting wijnlanden, naar het historische stadje Stellenbosch. Je guesthouse bevindt zich buiten het centrum, temidden de
wijngaarden. Geniet van het adembenemde landschap of ga op verkenning in de wijde omgeving.
DAG 5

STELLENBOSCH - OUDTSHOORN (O)
Aan het einde van de dag word je in Oudtshoorn verwacht op een oude struisvogelboerderij. Breng onderweg een bezoekje aan het
Bartolomeu Dias Museum (niet inbegrepen), waar een replica staat van het meer dan 500 jaar oude schip van deze ontdekkingsreiziger.
Je kan één van de vele struisvogelboerderijen in de omgeving bezoeken.
DAGEN 6 - 7

OUDTSHOORN - PLETTENBERG BAY (O)
’s Ochtends ga je op ontdekking van de Meerkat kolonie die in de omgeving leeft, en maak je kennis met deze fascinerende dieren.

DAGEN 8 - 9

PLETTENBERG BAY - TSITSIKAMMA NATIONAL PARK (O)
Vertrek oostwaarts naar het Tsitsikamma National Park.
DAGEN 10 - 11

TSITSIKAMMA NATIONAL PARK - ADDO NATIONAL PARK (O)
Vertrek richting Addo National Park, thuisbasis van grote kuddes olifanten en buffels. Je verblijft in authentieke Afrikaanse
accommodatie in een ecovriendelijke lodge op 12km van Addo National Park.
DAGEN 12 - 13

ADDO NATIONAL PARK - PRIVÉWILDRESERVAAT (OLA)
Vertrek naar Sibuya Private Game Reserve, waar je in Sibuya River Camp**** in een luxueuze tent verblijft.
DAG 14

PRIVÉWILDRESERVAAT - PORT ELIZABETH (O)
Tijd om de wagen terug af te leveren op de luchthaven van Port Elizabeth.

INBEGREPEN

NIET INBEGREPEN

Accommodatie en maaltijden zoals
beschreven

Internationale - en binnenvlucht
(richtprijs vanaf € 1.200)

Huurwagen Avis M Ford Eco Sport
Automatic met Collision damage Waiver
(omniumverzekering), Personal Accident
Insurance (inzittendenverzekering),
onbeperkt aantal kilometers, schade aan
voorruit en banden, CO2-taks

Optionele activiteiten

Meet & greet bij aankomst
VIP Travel Planner met nuttige
streekinformatie, een gedetailleerde
routebeschrijving en kaarten.
Een volledige dienstverlening, follow-up
& lokaal 24-uur noodnummer
telefonische back-up

Dranken en persoonlijke uitgaven
Brandstof voor de huurwagen,
huurwaarborg , toeslag extra bestuurder,
toeslag bestuurder <23jaar, , contract fee
(ca. 70 ZAR), dossierkost bij
verkeersboete, drop off kost vanaf
afstand van 150km, cross border fee.

GOED OM TE WETEN
O = ontbijt L = lunch A = avondmaal
Je Travel Planner is een onmisbaar
instrument bij een selfdrive. Het bevat
nuttige informatie zoals een
gedetailleerde routebeschrijving van dag
tot dag met vermelding van de afstanden
in km en tijd , en interessante informatie
over Zuid-Afrika

Reisverzekering

Voor families die met minderjarige
kinderen naar Zuid-Afrika reizen gelden
strikte regels. Raadpleeg ons
hieromtrent.

Fooien

Je reist in malariavrije wildparken

Internationaal paspoort
Elke dienst niet vermeld onder de rubriek
‘inbegrepen’
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