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Hi there...
Samen gaan we de uitdaging aan om jou Zuid-Afrika te laten ontdekken zoals
je het nergens anders kan smaken.
Als sommelier met de expertise Zuid-Afrikaanse wijnen reist Frederik al 12 jaar
naar het zuidelijkste land op het Afrikaanse continent. Zo staan we in heel nauw
contact met exclusieve wijndomeinen en andere pareltjes in het land.
Bert verbleef gedurende vijf maand in het land en legde er de meest
uiteenlopende contacten. Van Zuid-Afrikaners tot rasechte Belgische
ondernemers. Bert ontdekte de meest uiteenlopende hoekjes van de Western
Cape...
We slaan de handen in elkaar om Zuid-Afrika naar je toe te brengen. Maak je
klaar voor een uitzonderlijke mix van cultuur en natuur. Van wining & dining.
Van rust en spanning.
Klaar voor dit exclusief verzetje?
Bert & Frederik

Bert

Frederik
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2. Wijnsafari
Stellenbosh, 14 mei 2016. Johan steekt de braai aan. Drie zebra’s kijken
om. Het is 17u15. Frederik & Bert mijmeren na over hun dagje tussen de
wijngaarden. Na hun ochtend in het feërieke Hermanus was de namiddag
gevuld met intense ontmoetingen én proeven. “Ik wist niet dat de smaak
van de wijn verschilt naargelang het type glas. Of dat wijnglazen überhaupt
60 euro kunnen kosten. Amai, die Rall was lekker.”vertelt Bert uitbundig.
“Jullie hebben de crème de la crème van de Zuid-Afrikaanse wijnmakers
ontmoet. Hun liefde en kennis voor het vak zorgen voor pareltjes.” reageert
Frederik.“Morgen heb ik nog twee mooie domeinen in petto.”
De braai is stilaan gaar en Johan bedient het gezelschap van een goed stuk
vlees. Frederik schenkt Luddite bij. “Dit wijntje is gemaakt van de Shirazdruif
en kan zeker nog 5 jaar rijpen in de kelder. Niels was in topvorm vandaag.”
Johan verrast “Wat ben ik blij dat ik mee ben. Ik wil niet emotioneel klinken,
maar deze reis is een van de beste
ervaringen in mijn leven. Zuid-Afrika,
wat een ontdekking! Ik weet niet of
ik nog terug naar België wil.”
“We moeten meer Zuid-Afrika
naar België brengen. Die wijnen
zijn heerlijk. En je kennis, Frederik,
verbaast me keer op keer.” vervolgt
Bert.
“Ge moet daar meer mee doen
Frederik. Volgend jaar komen we
terug. Sophie, Nico én Ignace gaan
zeker mee willen.”
“Haha, deal.” besluit Frederik.
Die avond bij zonsondergang werd
Wijnsafari geboren. Cheers!
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3. Zuid-Afrika
“There is no passion to be found playing small in settling for a life that is less
than the one you are capable of living.” zei Nelson Mandela tijdens een van
z’n bekendere speeches.
Zijn quote weerspiegelt waar Zuid-Afrika voor staat. Mandela nam z’n land
jarenlang op sleeptouw. Met wisselend succes. Het land is op zowat alle
domeinen dé referentie van Afrikaanse landen in volle ontwikkeling. Met z’n
rijke cultuur, moderne infrastructuur en prachtige natuur is het de ultieme
reisbestemming. Elke Belg die graag reist moet het land gesmaakt hebben.
Kaapstad mag zich terecht een van de mooiste steden van de wereld
noemen. Gelegen op een schiereiland aan de beroemde Tafelberg en de
imposante Tafelbaai. Naast de stad stuit je op een geweldig mooi landschap
met bergen, wijngaarden, palmbomen, witte stranden, de blauwe oceaan
en pittoreske vissersdorpjes. Kaapstad bruist door de levendige kunst, het
wilde nachtleven, het heerlijke eten, de lokale muziek en het strandleven.
In Zuid-Afrika lijken tijd en stress
geen rol te spelen en heeft iedereen
tijd voor een braai, feestje, rugby en
uitgebreid dineren. Na het spotten
van wildlife en kilometers te hebben
gereden door de nationale parken kan
je heerlijk ontspannen en genieten
van de vele bezienswaardigheden.
De Western Cape, de provincie rond
Kaapstad, is het ultieme decor voor
de reis van je leven. De wijngaarden
rond Stellenbosch, de stranden langs
de Atlantische en Indische Oceaan,
de Tafelberg en z’n twaalf apostelen,
de ontelbare uitgestrekte farms en de
Afrikaanse zomer maken je verliefd op
het geboorteland van Elon Musk.
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4. Op ontdekking
Dag 1 Amsterdam - Kaapstad
Vrijdag 28 oktober

Met een zorgvuldig geselecteerde groep vliegen we rechtstreeks naar één
van de meest inspirerende kuststeden ter wereld. Tijdens de vlucht met
KLM bereid je je voor op een avontuur van wining & dining, wildlife en
eindeloos genieten.
We stijgen om 10u op in Amsterdam en landen omstreeks 21u30 in
Kaapstad. We nemen onze goed uitgeruste huurwagens en rijden naar
een vier-sterren hotel aan de voet van de Tafelberg.

Dag 2 Kaapstad

Zaterdag 29 oktober
We ontbijten in het hotel en bekomen van de vliegtuigreis in een
uitzonderlijke stad, waar strand en Tafelberg elkaar afwisselen. De frisse
zeebries, de westerse standaarden en de Afrikaanse ‘je m’en foutisme’
bezorgen de ultieme cocktail voor een ontspannende start.
Om 11u vertrekken we naar Oranjezicht City Farm, nabij Waterfront. We
genieten er van de gezellige drukte en bijzondere gerechten.
In de namiddag ontdekken we de beste
wijnen van het domein Constantia
Glenn.
’s Avonds gaan we uitwaaien op Signal
Hill en dineren we in ‘the Black Sheep’.
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Dag 3 Kaapse schiereiland
Zondag 30 oktober

Vandaag gaan we op ontdekking op het Kaapse schiereiland. Via de
Chapmans Peak Drive rijden we naar Houtbaai. Na een strandwandeling en
de observatie van vele pelsrobben glijden we langs de kustlijn verder.
Kaap de Goede Hoop en Cape Point zijn gelegen
in een natuurreservaat aan
het zuidelijkste puntje van het
schiereiland. Je wordt hier beloond
met prachtige uitzichten. Op de
terugweg naar Kaapstad passeren we
aan Boulders Beach waar een kolonie
pinguïns ons enthousiast toezwaaien.
Langs de weg pronken een aantal
heerlijke restaurants.

Dag 4 Kaapstad - Hermanus
Maandag 31 oktober

Na het ontbijt rijden we door naar de mooie kuststad Hermanus. Tijdens onze
doortocht passeren we langs Grabouw in de Elginregio waar het wijndomein
Almenkerk is gelegen. Belgen Natalie en Joris verbouwen er al meer dan 10
jaar hun wijn. Onder deskundige leiding van Frederik Crul proeven we een
selectie van sauvignon blanc en chardonnay-wijnen.
Hermanus staat in de wereldtop 10 waar je het best
grote zeezoogdieren kan spotten.
De walvissen komen tot enkele
meters voor de kust. We plannen een
ontdekkingstocht naar de bijzondere
schepsels per boot of per kajak.
‘s Avonds logeren we in een BnB met
zicht op de atlantische oceaan.
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Dag 5 Hermanus - Franschhoek
Dinsdag 1 november  

Na het ontbijt rijden we door naar Franschhoek. Dit dorpje heette
oorspronkelijk Olifantshoek, vanwege de vele olifanten die in de vallei
voorkwamen. In 1688 kwamen hier heel wat Franse Hugenoten wonen, die
vanuit het katholieke Frankrijk naar de Nederlandse Kaapkolonie gevlucht
waren. In de 18e eeuw werd de naam van het dorpje officieel “Franschen
Hoek”. In Franschhoek zijn veel uitzonderlijke wijngaarden en in het dorp zijn
verschillende van Zuid-Afrika’s beste restaurants gevestigd. Iets waar we met
Wijnsafari oog voor hebben ;-).
Kevin en Hanlig kochten in 2004 het 50 hectare grote gerenomeerde
wijndomein Ataraxia. Hun passie voor wijn smaak je al gauw in de
namiddag. Erna gaan we op bezoek naar een van de meest karaktervolle
wijnmakers van Zuid-Afrika: Niels Verburgh met z’n topwijn Luddite.
‘s Avonds gaan we lekker uit eten en overnachten we in een luxueuze lodge.
We genieten lang na van een fraaie Afrikaanse sterrenhemel bij een braaitje.

Dag 6 Franschhoek - Aquila
Woensdag 2 november

Vanuit Franschoek rijden we door naar Touwsrivier waar we kort voor de
middag verwacht worden in het Aquila Private Game Reservaat.
In de vooravond staan we klaar voor een ‘game drive’. Bij valavond
gaan we op zoek naar de Big 5. Buffels, leeuwen,
luipaarden, neushoorns en olifanten
kennen binnenkort geen geheimen
meer.
‘s Avonds dineren we in het park en
praten we bij over de avonturen van de
dag.
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Dag 7 Aquila - Stellenbosch
Donderdag 3 november

Vroeg uit de veren, want we hebben een 2u durende game drive op het
programma. Na de ochtendrive gaan we genieten van een heerlijk, vers
Afrikaans ontbijt. Met een volle maag is er voor wie er niet genoeg van krijgt
een bezoek aan de Aquila Rescue and Conservation Centre.
Na de safari-ervaring begeven we ons naar de hoofstad van de ZuidAfrikaanse wijncultuur: Stellenbosch. Onderweg eten we in Paarl, gekend om
zijn berg die bij regenval veel mee heeft van een parel.
We logeren bij de familie Boustred op het wijndomein Remhoogte.
Nadat we netjes geïnstalleerd zijn volgt een wijndegustatie met aansluitend
een traditionele Zuid-Afrikaanse braai bij valavond.

Dag 8 Stellenbosch
Vrijdag 4 november

We ontwaken met zicht op de vallei en grazende zebra’s. Het ontbijt wordt
verzorgd door Wijnsafari ;-). In het historische centrum van Stellenbosch zie
je de prachtige Kaapse en Victoriaanse architectuur. Bij de witgeschilderde
wijnboerderijen kun je opnieuw proeven waarom Zuid-Afrikaanse wijnen zo
geliefd zijn. Onder leiding van sommelier Frederik Crul duiken we enkele van
werelds beste wijngaarden in.
Een eerste topper die rond de
middag op de agenda staat is
wijndomein Kleinnood.
In de latere namiddag reizen
we door naar een van de oudste
wijndomeinen van Zuid-Afrika het
gekende Muratie. Ook hier ronden
we onze dag af met een gezellige
braai in een prachtig kader.
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Dag 9 Stellenbosch - West Coast
Zaterdag 5 november

Na het ontbijt pakken we onze valiezen en reizen we richting Blaubergstrand.
Een strandwandeling op deze uitgestrekte natuurlijke stranden brengt je
levenslust tot ongekende hoogtes. Wie moedig is, waagt zich aan een
ochtendduik in de Atlantische oceaan.
Om 11u rijden we door naar West Coast National Parc. We gaan op zoek
naar kudu’s, wilde mossels en flamengo’s. Met een beetje geluk krijgen we
ook dolfijnen, zeeleeuwen en moby dick te zien. ‘S middags eten we in het
restaurant waar heel wat koppels hun huwelijksfeest willen organiseren... Je
merkt al gauw waarom.
In de baai genieten we verder van de unieke rust in een onvergetelijk mooi
kader. Een traditionele braai bij valavond met wijnen uit de Swartlandregio
doen je dromen om naar Zuid-Afrika te verhuizen. Hoewel de dag eindeloos
lijkt te duren reizen we om 21u30 door naar onze BnB langs de N7 op weg
naar Kaapstad.

Dag 10  West Coast  - Kaapstad
Zondag 6 november

Na een rustig zondags ontbijt rijden we verder naar Cape Town Ostrich Farm.
Een elegant domein in Zuid-afrikaanse stijl. Geïnteresseerden komen alles
te weten over struisvogels. De cheetahs kijken jaloers toe op onze lekkere
struisvogelfilet.
In de namiddag checken we in in ons ****-hotel. Het hotel biedt
uitgebreide wellnessmogelijkheden. Iedereen
kan genieten van een vrije namiddag.
Bij valavond gaan we dineren in de
Bouchon Wine Bar & Bistro, een van
de betere restaurants in Kaapstad. Wie
dat wil kan de nacht verderzetten in de
bekendste uitgaansbuurt van Kaapstad:
Longstreet.
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Dag 11 Kaapstad

Maandag 7 november
Na het uitgebreid ontbijt krijg je enkele suggesties voor een vrije verkenning
van Kaapstad. Hoogst op het menu staat een pic-nic in Greenpoint park nabij
het majestueze WK-stadion.
In de namiddag trotseren we de Tafelberg. Je hebt de keuze tussen de
kabellift of de intense beleving van een anderhalf uur durende beklimming.
Voor onze laatste avond rusten we uit aan de stranden van het Knokke van
Zuid-Afrika: Camps Bay Beach.

Dag 12 Kaapstad
Dinsdag 8 november

Wie er nog steeds niet in slaagde om kadootjes te kopen, kan nu z’n vrije
gang gaan. Tegen 11u checken we uit in het hotel. Onze laatste namiddag
waaien we uit in Waterfront. We zwieren van Belgencafé ‘Den Anker’ naar
‘Mitchell’s Waterfront Brewery’.
We genieten van cocktails, oesters en gezellig samen zijn. Om 20u zwaaien
we Kaapstad vaarwel en vertrekken we gezamelijk naar de luchthaven.

Dag 13 Amsterdam
Woensdag 9 november

Het vliegtuig stijgt op om 0u30. De nachtvlucht zorgt dat we enigzins
uitgerust in Amsterdam aankomen om 11u30. We voorzien vervoer naar
België. Om 15u komen we aan in West-Vlaanderen. ‘s Avonds kan je
nagenieten met een heerlijk flesje Zuid-Afrikaanse wijn.
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5. Praktisch
Om te reizen naar Zuid-Afrika heb je geen visum nodig. Wel een
internationaal paspoort dat minstens nog een maand geldig is na de dag
van je terugreis.
Je kunt het hele jaar door goed rondreizen in Zuid-Afrika. Omdat het land
op het zuidelijk halfrond ligt, zijn de seizoenen tegengesteld aan de
Europese. Juli is de koudste maand, januari de warmste. November is een
ideale maand qua temperatuur en bezienswaardigheden.
We rijden met huurauto’s omwille van het comfort en de flexibiliteit.
We slapen in hotels met hoge standaarden en af en toe in lodges. In de
lodges heb je een eigen slaapkamer, maar deel je soms de zitkamer en
sanitaire voorzieningen met reisgenoten uit een andere slaapkamer. Vaak
is er een keukentje waar je koffie en thee kunt zetten of zelfs een complete
maaltijd kunt bereiden. Regelmatig is er ook een patio.
Je betaalt met de Zuid-Afrikaanse Rand (ZAR). Overal zijn er
geldautomaten waar je de lokale munt kan afhalen.

Wat kost het?
We opteren voor een rechtstreekse vlucht omwille van het reisgemak en
de dagen die je wint. We deden een grote afweging en een rechtstreeks
vlucht kost meer, maar biedt zoveel meer voordelen.
We plannen voor jouw reisgemak heel wat elementen mee. Zoals je kan
zien zitten naast de rechtstreekse vlucht, de overnachtingen en het vervoer
ook volgende zaken inbegrepen: annulatieverzekering, 7 wijndegustaties,
Safari, Walvistrip, toegangsgelden voor Cape Point National park en
Tafelberg. Ook heel wat ontbijten en vaak zelf lunch en avondmaal zitten
inbegrepen. We kiezen voor kwaliteit. Eens je naar de andere kant van de
aarde vliegt, moet je er ook goed van kunnen genieten.
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We schatten het richtbedrag voor uitgaven die niet bij de reissom zijn
inbegrepen, zoals sommige maaltijden, dranken en facultatieve excursies
en persoonlijke uitgaven (souvenirs) voor deze reis op +- € 300,-.
Omdat we heel wat zaken van de reis op voorhand moeten vastleggen
(accomodatie, de vele uitstappen, etc.) ben je pas officieel lid van het
gezelschap eens we je bijdrage ontvangen hebben.
Het spreekt voor zich dat er wijzigingen mogelijk zijn aan het programma
omwille van eventuele omstandigheden. De boekingen worden definitief
vastgelegd eens we de betaling ontvangen hebben.
De kostprijs van onze reizen kan je met een simpel mailtje bij ons navragen.
Klaar om mee te gaan? Contacteer ons:
Frederik Crul				Bert Schelfhout
Frederik@wijnsafari.be 			Bert@wijnsafari.be
+32 497 30 67 40 			
+32 473 52 72 91
www.wijnsafari.be			
+27 71 644 47 52 (Zuid-Afrika)

. 13 .

Wijn safari.be
Proef Zuid-Afrika

Twenty years from now you will be more
disappointed by the things you didn’t do
than by the ones you did do. So throw
off the bowlines, sail away from the safe
harbor. Catch the trade winds in your sails.
Explore. Dream. Discover.
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– Mark Twain

