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WONDERS OF THE 

GARDEN ROUTE 
Een 8 daagse internationale groepssafari  min 4, max 12 mensen 

Tourcode: LA-JenWGR 

 

 

 

 
 

 

 

De Garden Route biedt de mooiste landschappen, oceaan zonsondergangen en tropische 

bossen van de Big 5 in het Addo Elephant National Park tot de iconische Kaapstad. Laat de 

schoonheid van dit unieke gebied zich voor uw ogen ontvouwen. 
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Gedetailleerd reisprogramma 

 

Dag 1:  PORT ELIZABETH       

Na aankomst in Johannesburg transfert naar de Safari Club . In de namiddag maken we kennis met de gids 
en de rest van de groep. Er is een informatie vergadering gepland rond 18uur. Optionele excursies op 
aanvraag 
 

  The Kelway Hotel of gelijkwaardig 
  

Dag 2: ADDO ELEPHANT NATIONAL PARK        Ontbijt 

Addo Elephant National Park is de thuishaven van de Addo olifanten en de vliegende mestkever. We gaan 
op zoek naar luipaarden, buffels..enz tijdens een namiddag  game drive. De vooravond brengen we door aan 
een verlichte drinkplaats om de nachtdieren te bewonderen en te luisteren naar hun gezangen. Game drive 
in een open voertuig mits supplement. 
 

 Addo Elephant Rest Camp of gelijkwaardig 

 

Dag 3 & 4:  TSITSIKAMMA          Ontbijt 

Na het ontbijt brengt onze reis ons naar een gebied van verrassende schoonheid langs de zuidkust van Zuid-
Afrika: beter bekend als de tuinroute. We verblijven 2 nachten in de storms Rivier in het hart van het 
Tsitsikamma Forest. We maken een ontspannende wandeling waarmee we de rotsachtige kustlijn 
verkennen.  
 

  Tsisikama Vilage Inn of gelijkwaardig  

    

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4wbrokJPhAhXM0aQKHTNbCBAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.upgraded.be/lidmaatschappen/&psig=AOvVaw0DYtRGbJRjE0H--HuxJSJj&ust=1553254158998743


 

 

Woni Safaris Belgium is een onderdeel van Copco Travel BVBA (Lic A6095)   
Lid van de Vereniging Vlaamse Reisagenten  
Verzekerd door: Vlaamse solidariteit reisgelden VVR/VVRO Amlin  

Dag 5:  KNYSNA - OUDSHOORN         Ontbijt 

Na een bezoek aan de “Kopjes” in Knysna, een stad gelegen op een rustige lagune. Reizen we via de 
Outeniqua bergpas naar de kleine karoo tot aan de  stad Oudshoorn. We maken een uitstap naar de 
beroemde Cango Caves, met hun indrukwekkende oude stalagmieten en stalactieten. Voordat we gaan 
overnachten in de struisvogel hoofdstad van de wereld.  
 

  Mooiplaats Guest House of gelijkwaardig  

 

Dag 6 & 7:  KAAPSTAD           Ontbijt 

Verder richting Kaapstad bezoeken we de mooie universiteits- stad Stellenbosch, voor een wijnproeverij. 
Eenmaal in Kaapstad besteden we onze vrije namiddag op  één van de prachtige stranden en genieten van 
de zonsondergang. De volgende morgen verkennen we de Moederstad met de Cape Point tour.  
 

  The Townhouse of gelijkwaardig  

    

Dag 8: KAAPSTAD           Ontbijt 

De laatste dag is ter vrije besteding. Als het weer het toelaat is er een mogelijkheid om de kabelbaan te 
nemen (mits betaling) naar de Tafelberg en te genieten van een laatste bik op de kaap de Goede Hoop, 
voor onze transfert naar de luchthaven. Optionele excursies Kaapse regio op aanvraag. 
 
 

  Einde van deze mooie Safari   

 

 

Prijs vanaf  € 1220 pp in dubbel 
Single supplement € 295 
 
Inclusief: 
- Accommodaties en maaltijden zoals beschreven 
- Activiteiten vermeld in het programma 
- Professionele lokale gids 
- Transport in volledig uitgeruste safari voertuigen 
 
Niet inbegrepen: 
- Internationale vluchten 
- Niet vermelde en optionele activiteiten 
- Niet vermelde maaltijden 
- Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven 
- Verzekering en Visa 
- Duitse of Franse gids €40pp 
 

Vertrekdata: 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4wbrokJPhAhXM0aQKHTNbCBAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.upgraded.be/lidmaatschappen/&psig=AOvVaw0DYtRGbJRjE0H--HuxJSJj&ust=1553254158998743


 

 

Woni Safaris Belgium is een onderdeel van Copco Travel BVBA (Lic A6095)   
Lid van de Vereniging Vlaamse Reisagenten  
Verzekerd door: Vlaamse solidariteit reisgelden VVR/VVRO Amlin  

afreis datum taal  afreis datum taal 

1/03/2020 Duits  14/09/2020 Engels 

23/03/2020 Engels  5/10/2020 Duits 

20/04/2020 Duits  13/10/2020 Duits 

28/05/2020 Engels  19/10/2020 Engels 

2/06/2020 Frans  2/11/2020 Engels 

8/07/2020 Engels  9/11/2020 Engels 

29/07/2020 Duits  16/11/2020 Duits 

4/08/2020 Frans  30/11/2020 Engels 

13/08/2020 Engels  28/12/2020 Engels 

24/08/2020 Engels  3/01/2021 Engels 
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