
In Nederlandstalige groepjes van 18 personen
ontdek je alles wat Zuid-Afrika te bieden heeft.

HET MOOISTE AANBOD OP DE MARKT!

De Blauwe Vogel
1609

Surf naar: www.deblauwevogel.be voor afreisdata

Ontdek 

het mooiste 

land ter 

wereld.

ZUID-AFRIKA

22-daagse
ultieme Zuid-Afrika

            rondreis



De Blauwe Vogel heeft opnieuw heel gunstige prijzen bekomen 
zodat we U deze prachtige reis al meer dan 15 jaar kunnen 
blijven aanbieden voor een hoogst uitzonderlijke prijs.

De Blauwe Vogel

Vergelijk gerust: deze rondreis is zonder twijfel
het mooiste aanbod op de markt.

Wekelijks is er een gegarandeerd vertrek en het aantal deelnemers per groep wordt vrijwillig beperkt tot 18 deelnemers. 
Rondreizen gebeurt in een comfortabel busje met airco. Elke groep staat onder leiding van een ervaren gids die het land 
door en door kent. Alle uitstappen, verplaatsingen, inkomgelden, ontbijten en avondmalen zijn inbegrepen zodat U ter 
plaatse nooit onvoorziene uitgaven zal hebben en U achteraf niet moet vaststellen dat de reis veel duurder blijkt te zijn dan 
U vooraf dacht. Het vertrek is steeds met een lijnvlucht in economyklasse vanuit Brussel. We verblijven steeds in familiale 
hotels met persoonlijk onthaal op basis van half pension. 

Kortom: het beste van het beste.
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Hieronder leest U enkele reacties 
van de vorige seizoenen:
Dhr. en Mevr. Noben - Haesevoets uit Munsterbilzen: Mijn 
vrouw en ik zijn zeer tevreden over de service die we mochten 
genieten. Een zeer goede gids had de groep onder controle,  
de groep voelde zich zeer comfortabel bij deze persoon. 
Alle overnachtingen: super! Proficiat, Blauwe Vogels.

Dhr. en Mevr. Roebben Willy uit Ekeren: Onze reis naar 
Zuid-Afrika was werkelijk fantastisch. Originele locaties 
waar we gelogeerd hebben. De sfeer in ons busje was altijd  
gezellig en we zongen Zuid-Afrikaanse liedjes. Prachtig 
land: mooier bestaat niet! Bedankt voor deze geweldig 
mooie ervaring.

Jaarlijks reizen méér dan  
1.200 super-tevreden klanten met 

ons naar Zuid-Afrika!

Dhr. en Mevr. Geers Danny uit Wijnegem: Enorm tevre-
den. Alles was perfect geregeld, mooie lodges, lekker eten 
en niet te vergeten: Johan onze fantastische gids! Deze 
reis is absoluut een aanrader.

Dhr. en Mevr. Van Gelder Sigrid uit Mortsel: Mijn man 
en ik zijn terug van de reis van ons leven. Wij vielen dag na 
dag van de ene verbazing in de andere, het ene logement 
al origineler en exclusiever dan het andere. Onze gids 
was een wandelende encyclopedie. We zijn overweldigd,  
hebben genoten en geraakten bij momenten diep  
ontroerd. Daarom willen we u uitdrukkelijk bedanken voor 
de uitstekende organisatie. Merci!
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PROGRAMMA:
Dag 1: Nachtvlucht zonder jetlag
Vlucht zonder jetlag vanuit Brussel naar Johannesburg.

Dag 2-3: de overweldigende Drakensbergen 
Aankomst in Johannesburg International Airport waar u wordt opgewacht door uw 
Blauwe Vogel gids. We voorzien voldoende tijd voor het wisselen van geld op de luch-
thaven. We beginnen onze reis door Zuid-Afrika met een bezoek aan het Voortrekker 
Monument. Daarna vertrekken we richting Drakensbergen waar we 2 dagen 
doorbrengen aan de voet van de grootste en belangrijkste bergketen van Zuid-Afrika. 
Bij aankomst tijd om te bekomen van de lange reis, met een drankje aan de bar of 
aan de rand van het zwembad. De volgende ochtend gaan we met een lokale gids 
op verkenning in de prachtige omgeving. We zijn vóór de lunch terug in het hotel. Wie 
wenst kan in de namiddag op pad met de eigen gids. Avondmaal in uw hotel. 
Overnachting: Champagne Castle Hotel **** (ontbijt + avondmaal) de manager van dit 
hotel is een gezellige Brusselaar

Dag 4: Shakaland
Na het ontbijt zetten we koers richting St Lucua / Hluhluwe. Onderweg maken we een 
stop in Eshowe bij het Nandi Shakaland Cultural Village voor een kennismaking met 
de cultuur van de het eens zo machtige volk van de Zulu’s. Bezoek inclusief lunch, 
gevolgd door een voorstelling met traditionele dansen. Nadien verder naar uw verblijf 
bij St Lucia.
Overnachting: Umlilo Lodge**** (ontbijt + lunch (Shakaland) + avondmaal)

Dag 5: St Lucia en Hluhluwe
Vertrek vóór zonsopgang voor een jeepsafari in het Hluhluwe Imfolozi Nationaal Park. 
In open jeeps gaan we op zoek naar de “grote vijf”, leeuw, nijlpaard, neushoorn, buffel 
en olifant.  Ontbijt en lunch (lunch niet inclusief) onderweg op één van de vele schilder- 
achtige picnicplaatsen van het park. Nadien gaan we aan boord van een 2-deks sightseeing- 
boot voor een tocht door het waterrijke St Lucia. Nijlpaarden en krokodillen spelen hier de 
hoofdrollen, maar er zijn ook heel wat andere dieren te spotten. Avondmaal in de lodge.
Overnachting: Umlilo Lodge**** (ontbijt + avondmaal)

Dag 6: eSwatini (ex-Swaziland)
Na het ontbijt gaat onze tocht verder naar het onafhankelijke koninkrijk e-Swatini, het 
vroegere Swaziland. Onderweg houden we halt bij een kaarsenmakerij en in de namid-
dag bezoeken we het Matsamo Swazi Cultural Village. Avondmaal in de lodge.
Overnachting : Forester’s Arms (ontbijt + avondmaal)
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Dag 8: de Panoramaroute
Vandaag ontdekken we de adembenemende Panoramaroute. De eerste stop is Blyde 
Rivier Canyon waar we de 3 Rondavels kunnen bewonderen vanaf een hoog gelegen 
uitkijkpunt. We bezoeken ook God’s Window en Bourke’s Luck Potholes. In de late na-
middag/vooravond komen we aan in onze lodge, gelegen in een privaat wildreservaat 
(open) grenzend aan het Kruger Nationaal Park. Avondmaal in onze lodge.
Overnachting: Shalati Kruger Lodge (diner en ontbijt)

Dag 9-10 : Kruger National Park
Deze ochtend wordt u vroeg gewekt om de hele dag samen met de rangers in open 
jeeps op zoek te gaan naar de big 5 en het andere wild in het Kruger Nationaal Park. 
Aangekomen in Kruger wordt er bij één van de kampen gestopt voor het ontbijt waarna 
het avontuur écht kan beginnen.
De volgende dag is een vrije dag. U kan relaxen bij het zwembad en de bar of 
deelnemen aan één van de optionele activiteiten. 
Overnachting: Shalati Kruger Lodge (diner en ontbijt)

Dag 11: Noordelijke Drakensbergen
Ontspannen ontbijt. Daarna zetten we koers naar het stadje Tzaneen, gelegen aan de 
voet van de noordelijke Drakensbergen. Onderweg maken we een korte wandeling 
naar de mooie Debengeni waterval.
Rest van de dag mogelijkheid om te genieten van de omgeving en de faciliteiten van 
de lodge.
Overnachting: Tzaneen Country Lodge (diner en ontbijt)

Vergelijk gerust. Zonder twijfel het beste 
programma op de Vlaamse markt.

Dag 7: Witrivier
Vandaag rijden we naar het gezellige Witrivier waar onze volgende lodge, Stille 
Woning, is gelegen. Onderweg bezoeken we de Ngwenya glasblazerij. Ontspannen 
namiddag en avondmaal in onze lodge.
Overnachting: Stille Woning (diner en ontbijt)
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Dag 16: Montagu
Ontbijt in de lodge, waarna vertrek via de iconische Route 62 naar Montagu, een gezel-
lig dorpje genesteld in het Langeberg-gebergte. Een stop onderweg bij Ronnies Sex 
Shop mag daarbij niet ontbreken. De naam is een uit de hand gelopen grap, want hier 
ontmoeten lokale mensen en toeristen elkaar voor een hapje en een drankje in een 
gemoedelijke sfeer. In Montagu staat tevens een wijndegustatie op het programma.
Overnachting : Montagu Country Hotel***(*) of Mimosa Lodge**** (ontbijt + avondmaal)

Dag 17: de wijnlanden van de Westkaap! 
Na het ontbijt heeft u vrije tijd om Montagu te ontdekken op uw eigen ritme. In de late 
voormiddag stappen we op de bus met bestemming Arniston en de westkust. Onderweg 
houden we halt bij een wijnhuis voor een degustatie. In de late namiddag komen we aan 
in Arniston. 
Overnachting: Arniston Spa Hotel**** (ontbijt + avondmaal)

Dag 18: Arniston
Na het ontbijt maken  we een culturele wandeltocht in Kassiebaai. We ontdekken het 
idyllische historische vissersdorp aan de hand van typische verhalen. Er is ook moge-
lijkheid de Waenhuiskrans grot te voet te bezoeken. Deze is enkel te bereiken bij 
laagtij en biedt een mooi uitzicht op de zee. Nadien keren we terug naar het hotel 
om ons op te frissen vooraleer we, te voet, vertrekken naar een naburig vissersdorp 
voor het avondmaal bij de lokale bevolking.
Overnachting: Arniston Spa Hotel**** (ontbijt + avondmaal)

Dag 19-20: Kaapstad en Kaapse Schiereiland
Na het ontbijt verlaten we Arniston en zetten onze reis via Bredasdorp verder naar 
Hermanus, met haar prachtige kustlijn waar van juli tot november walvissen kunnen 
worden gespot. Er is tijd om het toeristische kuststadje Hermanus op eigen houtje te 

PROGRAMMA:
Dag 12-13: Johannesburg – Cape St Francis 
Na het ontbijt vertrekken we naar Johannesburg om de binnenlandse vlucht naar Port 
Elizabeth in de Oost-kaap (1u30 vliegen) te nemen. Van Port Elizabeth rijden we door naar 
het prachtige kuststadje, Cape St-Francis. Gedurende 2 dagen verblijven we in dit uniek 
en exclusief paradijs aan de zuidkust van Zuid-Afrika. Relaxen aan het zwembad, 
wandelen op het strand of het pinguïn rehabilitatiecentrum bezoeken behoren tot de 
mogelijkheden. Wie wil kan ook op eigen houtje deze rustige kuststad met zijn prachtige 
vuurtoren verkennen. 
Overnachting : Cape St-Francis Resort*** – Club Break (ontbijt + avondmaal)

Dag 14: Knysna
Vandaag vervolgen we onze weg langs de tuinroute richting Tsitsikamma Nationaal 
Park en Knysna. We houden onderweg halt bij de Storms River Bridge, van waarop u 
een spectaculair uitzicht hebt op de onderliggende kloof, ontdekken het Tsitsikamma 
woud (Goesa Trail en “Big Tree”) en eindigen vandaag in Knysna, prachtig gelegen aan 
de gelijknamige lagune.
Overnachting: Blackwaters River Lodge*** (ontbijt + avondmaal)

Dag 15: Knysna - Oudtshoorn
Na het ontbijt snuiven we eerst even de sfeer op bij de Knysna Waterfront. Daarna rijden 
we landinwaarts naar struisvogelstad Oudtshoorn. Een bezoek aan een struisvogelbo-
erderij (mét lunch) mag hier dan ook niet ontbreken. In de namiddag tijd om te relaxen 
en te genieten van de facilitieten van uw verblijf. Avondmaal in de lodge.
Overnachting : De Opstal Country Lodge**** (ontbijt + avondmaal)
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ontdekken. Nadien gaat het verder naar Stony Point/Betty’s Bay waar we de lokale 
pinguinkolonie een bezoek brengen. Via de kustweg bereiken we Kaapstad. In de Zuid-
Afrikaanse ‘Moederstad’, zullen we de laatste 2 dagen van onze rondreis verblijven. Het 
bezoek aan de Tafelberg met de kabelbaan staat uiteraard op het programma (afhan-
kelijk van het weer). Het uitzicht op Kaapstad is er adembenemend.
De tweede dag in Kaapstad doen we een volledige tour van het Kaapse schiereiland. 
We bezoeken Kaap Punt ( Kaap de Goede Hoop) en maken een boottochtje in Houtbaai 
waar we de zeehonden kunnen. 
Overnachting: Fountains Hotel**** (ontbijt + avondmaal)

Dag 21: Kaapstad 
Na het ontbijt  checken we uit en vertrekken we op excursie naar het gezellige Stellen-
bosch, genesteld in de mooie wijnregio. We maken een wandeling door het 
historische centrum, inclusief een  wijndegustatie. We eindigen onze reis bij het 
Taalmonument waar tevens genieten van een (inbegrepen) lichte lunch. In de loop van 
de namiddag vertrekken we naar de luchthaven van Kaapstad voor onze nachtvlucht 
naar Brussel.

Dag 22: Aankomst in Brussel. 
Einde van de reis! 

BOTSWANA

Noord-West

Oost-Kaap

West-Kaap

Noord-Kaap

Vrijstaat

NAMIBIË

ZUID

ATLANTISCHE

OCEAAN

INDISCHE

OCEAAN
Kaapstad Port Elizabeth

Durban

Onze Zuid-Afrika reis haalt elk jaar de 
hoogste score uit ons gamma.

RONDREIS IN HALF PENSION: 
STEEDS UITGEBREID ONTBIJT 

EN DINER INBEGREPEN
Kijk & vergelijk:  

zeer goed, allesomvattend programma met een  
prima prijs/kwaliteit verhouding. Dit vindt U alleen 

bij reisfamilie Carlier: De Blauwe Vogel 1609.

Vroeg boeken? 
Onze rondreizen blijven enorm populair  

dankzij hun uitmuntende verhouding prijs 
kwaliteit. Onze beste publiciteit  

zijn de vorige deelnemers. 
Elke groep is meestal 18 personen. 

Hoe vroeger U boekt hoe meer kans U heeft dat 
Uw favoriete afreisdatum nog beschikbaar is.

RAADPLEEG ONZE WEBSITE VOOR 
DE MEEST ACTUELE BESCHIKBAARHEID:

www.deblauwevogel.be

INBEGREPEN IN DEZE UNIEKE BLAUWE VOGEL AANBIEDING:
• Internationale vluchten in Economy.
• Alle uitstappen, inkomgelden en verplaatsingen volgens het reis-

programma in een comfortabel busje met airco en strikt  rookverbod.
• Afrikaanstalige gids
• Binnenlandse vlucht van Johannesburg naar Port Elizabeth. 
• Alle overnachtingen in een dubbele kamer (steeds met eigen badkamer)
• De beste & meest typische hotels
• Half pension: alle dagen uitgebreid ontbijt en warm avondmaal
• Uitgebreid informatiepakket: alles erop en eraan
• Financiële waarborg via Vlaamse Solidariteit Reisgelden vzw
NIET INBEGREPEN
• Lunch behalve op dag 4 en 21 (reken op ± 10€ per dag)
• drank, fooien en persoonlijke uitgaven
• Annulatie-en bijstandsverzekering
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OVERNACHTINGEN:
Ligging: In Champagne Valley. Net buiten het dorpje Winterton kijkt dit hotel uit op de 
dramatische Drakensberg.

Accommodatie: 60 standaardkamers, 2 honeymoon suites en 7 chalets die beschik-
ken over een keuken. Alle kamers beschikken over tv, telefoon, haardroger, extra 
dekens voor bij koude nachten. Kamers met zicht op de bergen of op de tuin.

Faciliteiten: zwembad, welness met groot aanbod aan behandelingen, wifi

Eten & drinken: Gezellige Victoriaanse bar met open haard. Restaurant met heel 
uitgebreide buffetten zowel bij ontbijt als diner.

Champagne Castle Hotel ****

Ligging: Umlilo is gelegen temidden van een Werelderfgoedsite, in het kleine dorp St 
Lucia, het enige private dorp ter wereld.

Accommodatie: 12 comfortabele kamers in boomhutstijl die allen beschikken over 
airco, TV, koelkast, gratis wifi, badkamer met haardroger.

Faciliteiten: zwembad, bar, boma.

Eten & drinken: Honesty bar, outdoorrestaurant met diner op reservatie, boma

Umlilo Lodge ****
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Ligging: Swaziland

Accommodatie: 30 kamers met badkamer, telefoon en tv.

Faciliteiten: Zwembad, vergaderzalen, Internet, bibliotheek, tennis, squash, tafelten-
nis, croquet, fitness, sauna, fietsen, tennis, lounge.

Eten & drinken: Thee, koffie, frisdranken en snacks zijn de hele dag beschik- 
baar. U wordt wakker gemaakt met een kop koffie of thee. Ontbijtbuffet, lunchbuffet. 
Mogelijkheid om een 9-gangenmenu te reserveren bij kaarslicht

Foresters Arms ***

Ligging : Stille Woning Guest House is gelegen in Witrivier, in de nabijheid van het 
Kruger Nationaal Park en op 23km van Nelspruit.

Accommodatie : de 22 kamers bieden een ongeëvenaarde luxe, elegantie en 
comfort. De ruime kamers zijn voorzien van een luxueuze badkamer, waarvan 
sommige met ligbad. Ze beschikken allen over televisie, haardroger en koelkast.

Faciliteiten : medische diensten, rolstoelvriendelijk, beveiligde parking, boma.   

Eten en drinken : Restaurants en bars op wandelafstand. Barbecue mogelijk.

Stille Woning Guest House
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OVERNACHTINGEN:
Ligging: Uitkijkend over Manyeleti Game Reserve dat deel uitmaakt van Greater  
Kruger Park en grenzend aan Sabi Sand Game Reserve. Hoedspruit, de dichtste l 
uchthaven, ligt op 80km.

Accommodatie: 14 ruime safaritenten met een comfortabele badkamer. Ze beschikken  
over een zithoek waarbij de zitbank kan omgevormd worden tot extra bed voor een 
kind. Een muskietennet zorgt voor een rustige nacht. Koffie-en thee faciliteiten.

Faciliteiten: zwembad, lounge.

Eten & drinken: maaltijden worden geserveerd in de boma, gezellige bar aan het 
zwembad

Activiteiten: wandelsafari’s in Manyeleti Game Reserve, safari’s in Manyeleti en Kruger.

Shalati Kruger Lodge***(*)

Ligging : in de provincie Limpopo, aan de voet van de noordelijke Drakensbergen.

Accommodatie : de 66 kamers zijn elegant en tijdloos ingericht en beschikken allen 
over wifi, minibar, airco, plafondventilatoren, kluisje en thee- en koffiezetfaciliteiten. 
Badkamer met douche en haardroger. 

Faciliteiten : 3 zwembaden, games room met oa. biljart, darts en tafeltennis, well-
nesscenter, picniplaatsen. Op het terrein bevindt zich ook een kinderboerderij.   

Eten en drinken : in het landelijke Feathers à-la-carte restaurant kan u steeds ter-
echt voor ontbijt en diner, binnen of op het terras. Regelmatig worden buffet- en 
thema-avonden georganiseerd. De lodge beschikt tevens over een gezellige cocktail-
bar voor een kleine hap en/of een drankje.  

Activiteiten : Tzaneen Country Lodge is een paradijs voor vogelliefhebbers en viss-
ers. Er zijn talrijke wandel- en fietspaden aangelegd. Mountainbikes zijn beschikbaar, 
naast kano’s voor een tochtje op de rivier.  

Tzaneen Country Lodge
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Ligging: Unieke en exclusief paradijs aan de zuidkust van Zuid-Afrika, St. Francis Bay.

Accommodatie: Club Break bestaat uit één en twee kamer appartementen (34). Ze 
hebben een stijlvolle inrichting, een open lounge, een keuken die van alle comfort 
voorzien is en eigen badkamer. De appartementen zijn uitgerust met tv, barbecue, 
kachel, balkon, koffie- en theefaciliteiten en een haardroger.

Faciliteiten: Zwembad, babysit, wasserijservice, kinderbedje.

Eten & drinken: Joe Fish Restaurant.

Cape St-Francis Resort***-Club Break
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Ligging : langs de Tuinroute, 12km ten westen van Knysna en 9km van de ongerepte 
stranfen bij Buffelsbaai

Accommodatie : alle suites zijn individueel en eigentijds ingericht en beschikken 
over airco of ventilatoren, microgolf, koelkast, televisie, koffie- en theezetfaciliteiten, 
volledig ingerichte badkamer mét haardroger. 

Faciliteiten : zwembad met ligweide, gratis wifi, 9-hole golfterrein. 

Eten en drinken : The Earth & Fire restaurant staat ter uwer beschikking voor ontbijt, 
middag- en avondmaal. Bar. Picnicmand mogelijk op reservatie (niet incl.)

Activiteiten : Golfcourse, kanoën op de rivier bij de lodge, paddling, wandelen en fietsen. 
Stranden op 8km. Boottochten in de Knysna lagune. Verschillende dierenparken in de 
omgeving (Birds of Eden, Monkeyland,…)

Blackwaters River Lodge***

OVERNACHTINGEN:

In een vallei gelegen oud boerderijtje dat in een gezellige country 
lodge omgebouwd werd.

Ligging: Gelegen in de Schoemanshoek vallei, niet ver van het centrum Oudtshoorn. 
Op 15 km van de Cango Grotten.

Accommodatie: De lodge beschikt over 21 kamers (standaard of iets luxueuzer) 
die allemaal over bad, douche, airconditioning, haardroger, koffiefaciliteiten, televi-
sie en kluis beschikken. De kamers zijn ofwel met 2 eenpersoonsbedden ofwel met  
1 tweepersoonsbed uitgerust. Er zijn ook kamers voor drie personen en sommige 
hebben een balkon.

Faciliteiten: Zwembad, parking.

Eten & drinken: Restaurant en bar.

De Opstal Country Lodge****
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Ligging: Halfweg gelegen tussen Kaapstad en de Tuinroute (route 62), in het centrum 
van Montagu.

Accommodatie: De 22 standaardkamers zijn allen gedecoreerd in Art Deco. Ze be-
schikken over de standaard uitrusting en zijn iets kleiner dan de 11 luxe kamers, 
bestaande uit een mengeling van de Victoriaanse stijl en Afrikaanse elementen.

Faciliteiten: Welness centrum gespecialiseerd in gezondheidsbehan-delingen, zwem-
bad, spa, tuinen, parking, conferentiezaal (max. 60 pers.)

Eten & drinken: ‘Dog & Trumpet’ Pub, à la carte ‘Wild Apricot’ Restaurant, terras, patio.

Montagu Country Hotel****

Ligging: Gelegen aan de prachtige kustlijn van de Overberg regio in de Westkaap en 
op slechts 2 uur rijden van Kaapstad.

Accommodatie: Keuze uit 4 kamertypes die variëren in luxe en comfort om aan al uw 
behoeften te voldoen: de ‘Luxury Seafacing Rooms’, de ‘Superior Seafacing Rooms’, 
de ‘Ground Floor Seafacing Rooms’ en ‘Pool Facing Rooms’. De smaakvol ingerichte 
kamers zijn voorzien van badkamer met bad en douche, privébalkon, minibar (gevuld 
op aanvraag), koffie-en theefaciliteiten, satelliet TV en draadloos internet.

Faciliteiten: Zwembad, spa, computerruimte met internet en souvenirwinkeltje.

Eten & drinken: Het hotel staat bekend om zijn selectie aan heerlijke visgerechten. 
De chef-kok begint zijn dag steeds in de lokale vissersboten en vormt een verfijnd 
menu met de verse vis en schelpdieren, aangevuld met een bekroonde wijnkaart. 
Gasten genieten van ontbijt, lunch en diner in de eetkamer, bar of op het terras met 
zicht op de Indische Oceaan. De bar is geopend van 10u30 tot 22u30.

Activiteiten: Wandelen, vissen, fietsen, golfen, boottochten, aperitieven bij zons-
ondergang op een duin, kinderactiviteiten gedurende de schoolvakanties en bezoek 
aan de stranden, l’Agulhad/Struisbaai en Bredasdorp.

Arniston Spa Hotel**** 
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OVERNACHTINGEN:
Ligging: in de buurt van het Convention Centre en op nauwelijks 3km van het bruisende 
V&A Waterfront. 

Accommodatie: Harbour Bridge beschikt over 56 moderne kamers voorzien van alle 
comfort, zoals airco, kluisje, wifi, TV en haardroger.

Faciliteiten: dakterres met zwembad en zonnedek, shuttleservice, roomservice,  lounge.

Eten en drinken: bar en verfijnd restaurant in een modern decor met zicht op het kanaal. 

Fountains Hotel Cape Town****
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1. Alle essentiële bezienswaardigheden worden tijdens
deze reis bezocht. We hebben het programma van
deze groepsreis zo evenwichtig mogelijk gemaakt
en gezocht naar een combinatie van safari,
natuurschoon, cultuur, geschiedenis, steden, lokale
bevolking, bergen, zee, vrije tijd,…. Meer dan vijftien
jaar succes onderstrepen dit.

2. Het programma is niet te overladen. ’s Morgens
omstreeks 08h30 gebruikelijk vertrekuur en ’s
avonds zijn we doorgaans rond 18h30 in het  hotel
zodat wie wil dan nog even kan zwemmen. We
zitten om 19h30 aan tafel zodat U altijd een goede
nachtrust hebt.

3. Alle uitstappen (ook de parkgelden) zijn inbegrepen.
In Zuid-Afrika is er zoveel te zien en te beleven dat
het jammer zou zijn als U op Uw hotelkamer blijft
om naar televisie te kijken. Alle uitstappen zijn bij
ons inbegrepen  omdat U alleen zo een totaalbeeld
van dit prachtige  land krijgt.

4. Geen taalproblemen. Als U een Engelstalige gids
hebt, hoort U alles eerst in het Engels en dan in het
Nederlands. En misschien nog een derde keer in
het Frans als U met een tweetalige groep reist. Wij
kiezen daarom voor uitsluitend ééntalige Vlaamse
groepen met een Vlaamse of Afrikaanstalige gids.
Het Afrikaans is trouwens van het Nederlands
afgeleid en dus voor ons gemakkelijk  verstaanbaar.
Onze reisprogramma’s bestaan enkel in het
Nederlands zodat U op reis gaat met een homogeen
Nederlandstalige groep. Een absolute troef!!

10 extra troeven van deze gewaardeerde rondreis

5. U overnacht regelmatig een paar nachten in
hetzelfde hotel. Niets is zo aangenaam als enkele
opeenvolgende nachten in hetzelfde hotel te logeren
en niet steeds valiezen te moeten pakken.

6. Duidelijke informatie over de reis. Bij ons gaat U
nergens “of gelijkwaardig” zien want dat vinden we
subjectief. U overnacht dus buiten overmacht in de
aangegeven hotels.

7. Duidelijke informatie over het aantal deelnemers.
“Kleine groepen” is een subjectief begrip en daarom
vermelden we bij elke groep het minimum &
maximum aantal deelnemers (18).

8. Duidelijke informatie over de prijs: knappe hotels,
goede gidsen & excursies inbegrepen.

9. Goed voorbereid op reis. Een tweetal weken voor
het vertrek krijgt U een infomap met alle praktische
informatie over de reis: kledij, geld wisselen, hotels,
bagage, anti-malariamedicatie, enz

10. Verleden jaar mochten we meer dan 1.200 super-
tevreden klanten verwelkomen in Zuid-Afrika.
We zijn dan ook heel fier dat we bekend zijn als
Vlaanderens onafhankelijke Zuid-Afrika-specialist.

superieur programma aan zeer interessante voorwaarden.

Topkwaliteit! W
e logeren in super-gezellige lodges 

& guesthouses. Kleinschalig & familiaal geleid. 

De meeste hotels huren we integraal af.

BLAUWE VOGEL-EXCLUSIVITEIT.

We zijn dan ook erg trots op deze prachtreis ! 

Ons “hartediefje”...  bij ons geen onpersoonlijke 

“standaard” ketenhotels, maar CHARMANTE LODGES.

KIJK & VERGELIJK:
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Per kamer ontvangt U (een 15-tal dagen voor afreis)
de héél uitgebreide “Insight Guide Zuid-Afrika”. 

Dit 400 pagina’s omvattende reisboek is volledig in het Nederlands
en is een bijbel voor dit prachtige land. Of zoals in de pers verscheen over dit boek:

“Zó volledig, zó diepgravend, zó interessant van opzet, dat het heel moeilijk
zal zijn dit werk naar de kroon te steken”

U ontvangt dit leuke boek 

GRATIS
bij De Blauwe Vogel! 
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