Programma Zuid-Afrika: de kleine pareltjes

Dag 1 zondag aankomst
Vlucht Amsterdam – Kaapstad. Aankomsttijd 22.30 uur. Shuttlebus naar ons mooie kleine guesthouse
in een rustig deel van Stellenbosch en toch in het centrum.
Nacht in Stellenbosch.

Dag 2 maandag
9.00 Tijdens een verrukkelijk en uitgebreid ontbijt neem ik het programma met jullie door.
Tot aan het diner heb je tijd om bij te komen van de reis en te ‘landen’ in Zuid-Afrika.
Tip: Stadswandeling van 1.30 uur met gids Juliana, tevoren via mij reserveren.
19.00 Het diner is vanavond bij een heerlijk restaurant aan de Dorpsstraat, 5 minuten lopen: "We aim
to provide our guests with a fun, relaxed, tasty & easy going experience".
Nacht in Stellenbosch

Dag 3 dinsdag
Om 9.30 vertrekken we richting Stellenbosch voor een bezoek aan het wijnbedrijf van surfing
winemaker Johan Reyneke (25 min.). Johan is een bevlogen man met een prachtige filosofie (hij heeft
dan ook filosofie gestudeerd) en een geweldig verteller. Zijn visie en zorg gaan vele malen verder dan
biologisch-dynamisch druiven telen en wijn maken alleen. Zo spelen de dieren een rol: koeien zorgen
voor de mest voor de wijngaard, ganzen en eenden eten de schadelijke slakken. Maar zijn mensen
zijn voor hem het allerbelangrijkste. Het resultaat: een serie uitstekende wijnen.
We lunchen in de Botanische Tuin bij restaurant Katjiepiering onder de honderdjarige bomen.
De rest van de dag is vrij. Ga in ieder geval de mooie botanische tuin bekijken, waarvoor je van mij
het toegangskaartje al hebt gekregen!
Voor het avondeten heb ik leuke restauranttips voor je.
NB Wil je bij de Kleine Zalze eten, dan moet je dit tevoren reserveren.
Nacht in Stellenbosch.

Dag 4 woensdag, NB spullen inpakken, verkassen.
9.00 We rijden richting Klein Drakenstein Mountains. Aan de voet hiervan ligt, op een
onwaarschijnlijk mooie plek, het prestigieuze, biologisch-dynamische wijngoed van Johnathan
Grieve, Avondale Wine Estate. We worden meegenomen voor een “Bakkietour” door de
wijngaarden, erg leuk en informatief. Daarna lunchen we op het bloemrijke terras van hun eveneens
biodynamische, uitstekende restaurant met producten van eigen grond: echt uit de kunst!
Na de lunch rijden we Via Paarl en de prachtige Helshoogteroute, waar je links en rechts
gerenommeerde, grote wijnhuizen ziet liggen, naar ons volgende overnachtingadres in Wellington.
Het is een romantisch terrein met oude bomen, een klein zwembadje, een oude wijnmakerij en een
brandystokerij. De gebouwen zijn opgetrokken in Cape Dutch style, met rieten daken. Ontvangst
door de eigenaar in zijn antieke keuken.
16.00 uur: Wandeling door het natuurpark in de woeste Bainskloof, tussen de Hawequas- en de
Slanghoekbergen. Heerlijk om te zwemmen in kristalheldere poelen tussen de rotsblokken! Om er te
komen, maak je een spectaculaire tocht met vele haarspeldbochten; onderweg kun je bavianen zien.
Om 19.00 uur, facultatief: de eigenaar stookt in de oude stokerij zijn eigen brandy en vertelt je daar
graag over. Tot slot proef je natuurlijk zijn brandy.
Diner op het terras van Bar Bar Black Sheep, het bijbehorende sympathieke en goede restaurant.
Nacht in Wellington.

Dag 5 donderdag
Om 9.00 uur vertrekken we voor een kort ritje naar Upland Winery, een kleine organic farm voor
wijn, brandy, grappa en fruit. Over Fisantekuil, het domein van Edmund en Elsie Oetllé, maken we
een wandeling van 1.30 uur, langs de wijngaarden, door een stuk bos en over het mooie,
schaduwrijke pad langs de Spruitrivier.
In het schuurtje dat dienst doet als ontvangstruimte proeven wij een wijn, een port en een brandy.
Edmund leidt ons rond door zijn kleine, stampvolle vatenruimte. Alles wat hij maakt, smaakt
uitstekend, hij staat bekend als een van de beste brandymakers van Zuid-Afrika.
Bij The Perfect Place in Wellinton, tevens brocantewinkel, bakken ze supergoede pizza’s Hier
genieten we van een eenvoudige, maar heerlijke lunch in de informele tuin.
17.30 Vertrek voor een van de hoogtepunten van deze reis, naar Lazanou Wine Estate, een paradijsje
en een oase van rust. De ontvangst door Josef Lazarus zal allerhartelijkst zijn. Hij laat ons zijn
wijngaarden zien, rond het meertje, terwijl de zon langzaam zakt en de hemel oranje kleurt. Bij elk
perceel proeven we een bijbehorend glas wijn: chenin blanc uit de oude chenin wijngaard enz.. In de
wei ontmoeten we hun huiskoe, het varken Crackling en de eenden. Bij het bruggetje leven drie
otters en in de bomen zitten gele wevervogels.
Romantisch en verrukkelijk diner met wijnproeverij, bij kaarslicht, aan het water, samen met Joseph.
Zijn vrouw Candice is de kok, een heel goede!
Nacht in Wellington.

Dag 6 vrijdag
Om 8.45 vertrekken we voor een panoramische tocht richting Kaapstad, via de prachtige kustroute.
Koffie in surfersparadijs Muizenberg, met zijn lange, witte zandstrand. Prachtige balkonwandeling
naar Kalk Bay door de heuvels hoog boven de blauwe oceaan. Kalk Bay is een gezellig dorp met
antiekwinkeltjes en alternatieve hippie-tentjes. In de haven bij de visafslag liggen zeeleeuwen!
In het uitstekende visrestaurant Harbour House lunchen we. Een unieke plek, bijna in zee.

De tocht gaat verder over een van de meest adembenemende wegen van de wereld: Chapman's
Peak Drive, die zich met steeds wisselende vergezichten hoog boven zee door de bergen slingert. Je
passeert de Tafelberg met de Twaalf Apostelen en Lion’s Head, de havens, baaitjes en stranden. We
bereiken het ongelofelijk mooi gelegen kloppend hart van Zuid-Afrika: Kaapstad. In de wat hoger
gelegen wijk Oranjezicht checken we in bij ons guesthouse, een witte villa in een rustige buurt. Aan
de overkant is een café en deli; aan de andere kant is het Homestead Park, de vroegere
groentetuinen van Kaapstad (en nog steeds) en de oude Oranjezicht City Farm.
Voor het diner dalen we te voet af naar Dunkley Street, daar is een heel gezellig, mediterraan
aandoend pleintje. Lekker buiten eten bij Maria’s Greek café.
Nacht in Kaapstad.

Dag 7 zaterdag
Om 8.45 uur rijden we naar de beroemde Kirstenbosch Botanical Garden, aan de andere kant van de
Tafelberg, waar we starten met een koffie op een rustig terras tussen de bloemen. We wandelen
door de beroemde, weelderige botanische tuin, verlaten deze via een achteruitgang en lopen door
een schaduwrijk bos naar Silvermist.
Silvermist is een kleine ‘organic boutique winery’, waar we lunchen in The Green Vine Experience en
hierbij zijn sauvignon blanc-wijnen proeven in de tuin met waanzinnig mooi uitzicht over Longkloof
Nature Reserve en de Twaalf Apostelen, helemaal tot aan False Bay. Wijnmaker Gregory Brink Louw
komt, samen met zijn onafscheidelijke hond, bij ons zitten om uitleg te geven. Transfer terug.
Het slotdiner is op het balkon van een goede Italiaan, op loopafstand.
Nacht in Kaapstad.

Dag 8 zondag
9.30 Bezoek aan ‘de overburen’, de historische Oranjezicht City Farm. Ooit ontstaan bij een aantal
stroompjes, is het een vredige, groene plek middenin de stad, met naar twee kanten prachtig
uitzicht: over de baai en over de Tafelberg. Opgezet door een aantal idealistische vrijwilligers die iets
moois wilden doen in hun gemeenschap; bewerkt door boeren. Allerlei soorten mensen komen hier
helpen of een kijkje nemen; stadskinderen leren hier waar hun eten vandaan komt. De geteelde
groenten en kruiden worden verkocht op de biologische markt. Een van de bevlogen oprichters leidt
ons rond. De boeren geven desgevraagd uitleg.
Hierna is het programma afgelopen.
Vlieg je terug: de KLM vlucht gaat ’s nachts om 0.30 (volgende ochtend vroeg).
Als je hebt bijgeboekt, moet je misschien nu vertrekken naar je volgende bestemming.
Als je nog in Kaapstad blijft: Nicolaas en ik hebben leuke tips voor wandelingen, restaurants en
uitstapjes in Kaapstad en delen die met plezier. Nicolaas kent schitterende tochten over de Tafelberg.
Alles is bespreekbaar!

Prijs € 1595 bij kamer delen; € 1750 voor een single room
Te boeken voor groepen van 7-12 personen. In de periode december – begin maart is ook Nicolaas
Zwager erbij, een 's winters in Kaapstad wonende Nederlandse reisleider en Zuid-Afrikakenner.
Aansluitend vele mogelijkheden voor verlenging op maat via Travel Counseller Suzanne Boekee.

INCLUSIEF
8 dagen / 7 overnachtingen
9 (!) lunches / diners (ook de 10% fooi)
8 x wijnproeverij bij wijnbedrijf; vele wijnproeverijen aan tafel
4 x wandeling
Entree Botanische Tuinen van Kirstenbosch - Constantiavallei
Entree botanische tuin in Stellenbosch
Bezoek aan de historische Oranjezicht City Farm
Begeleiding door vinoloog Els Groot en Kaap-regio kenner Nicolaas Zwager
Alle transfers ter plekke
De 10% fooi op alle betalingen. In Zuid-Afrika zijn fooien niet inbegrepen (bij andere reizen worden
fooien door de deelnemers betaald).
EXCLUSIEF
heen- en terugreis
lunch dag 2 en diner dag 3
verzekeringen, persoonlijke uitgaven
overige fooien (10% is gebruikelijk in Zuid-Afrika)
in programma aangegeven facultatieve keuzes

