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Wat als fietsen louter fun was, zonder gedoe? Op reis gaan met je vrienden 
of familie, en je hoeft zelf niet te organiseren. Wéten dat je vanaf dag één 
in de pedalen kunt klikken, dat je op geweldige plaatsen zult fietsen, dat 
er een coach meefietst die de weg kent en weet wat iedereen in de groep 
aankan?  Dat zijn de fietsreizen van Bidong.

Wij zijn je gids, je coach, je duiveltje-doet-al. We verrassen je met parels van 
routes, zorgen voor sportvoeding en transport, begeleiden je, organiseren 
nadien nog een feestje, enzovoort. Het enige wat we niét doen, is in jouw 
plaats op de pedalen trappen. Dat is jouw taak. En genieten, dat ook.

Bidong staat garant voor sportieve, adembenemende fietsvakanties voor 
straffe genieters. Ik ben dan ook uitzonderlijk blij om dit uniek project 
samen met Wijnsafari te kunnen opzetten... Ze staan garant voor een 
unieke ontdekking van Zuid-Afrika. Met kennis van zaken en eindeloos veel 
contacten én een creatieve enthousiaste aanpak. 

We verlangen om je op sleeptouw te nemen.

Bram Verfaillie 
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FrederikBert

Wijnsafari gaat 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 zes maanden in het land en legde er de meest 
uiteenlopende contacten. Van Zuid-Afrikaners tot Belgische ondernemers.  
Bert ontdekte de meest bijzondere hoekjes van de Western Cape. 

We slaan de handen in elkaar met Bidong om een unieke reis aan te bieden. 
Zuid-Afrika op de fiets met in de namiddag een heerlijk glas wijn. Maar 
uiteraard veel meer dan dat...  Een van de mooiste landen van de wereld 
ligt aan je voeten én aan je lippen. 

Op jouw gezondheid! 

Bert Schelfhout & Frederik Crul
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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.

            – Nelson Mandela
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Het beste van twee werelden
De samenwerking tussen Wijnsafari én Bidong zorgt voor een unieke formule.

> PERSOONLIJKE AANPAK
Bram, Frederik en Bert staan bekend om hun enthousiaste, vlotte aanpak die 
rekening houdt met persoonlijke noden én groepsdynamiek. Van dag één voel 
je je op je gemak. Heel belangrijk om ten volle te genieten van je reis. 

> BIJZONDER STRAFFE BEGELEIDING
We combineren een fietsexpert, een wijnexpert en een Zuid-Afrika-expert samen 
in één reis. Nergens anders vind je zoveel avontuur, beleving en expertise in één 
reis samen. Je haalt het maximum uit je reis naar de overkant van de aardbol. 

> PROFESSIONALISME
We rijden met echte kwalitatieve racefietsen en we voorzien de klok rond 
technische ondersteuning.  Je beleeft Zuid-Afrika vanuit het perspectief van 
een sommelier... Genieten en ontspannen staan centraal. 

> UNIEKE MANIER OM ZUID-AFRIKA TE ONTDEKKEN
Deze ultieme cocktail van natuurbeleving en gastronomie brengen je elke dag  
in vervoering. Verwacht niet de klassieke platgetreden paden, wel magnifieke 
plaatsen, leuke ontmoetingen én geniet van de gastvrijheid van wijndomeinen 
die we persoonlijk kennen. 

> OOK VOOR NIET-FIETSERS
Ook niet-fietsers zullen Zuid-Afrika smaken op een erg bijzondere manier. We 
voorzien elke rit een boeiend alternatief programma voor de partners van 
fervente fietsers. ‘s Middags komen we samen en begint de uitwisseling van 
avonturen... 
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De magie van Kaapstad

In veel lijstjes staat Kaapstad bij de top 5 mooiste steden ter wereld. Deze 
uitzonderlijke stad spreekt tot de verbeelding.  Strand en Tafelberg wisselen 
elkaar af. De frisse zeebries, de westerse standaarden en de Afrikaanse ‘je m’en 
foutisme’ bezorgen bezoekers een ultieme cocktail. De regio van Kaapstad 
vormt de uitvalsbasis voor onze fietsreis.

Natuurliefhebbers, creatievelingen, reizigers, stille genieters, strandjutters, 
sporters, shoppers, avonturiers, culinaire fanaten. Een voor een komen ze op 
een wel erg bijzondere manier aan hun trekken. 

Signal Hill, Lions Head, Camps Bay, Greenpoint Park, Kirstenbosch Gardens, 
Oranjezicht City Farm Market, V&A Waterfront, Bokaap, Woodstock, Seapoint, 
Kloofstreet, Longstreet, Blauwbergstrand zijn een voor een pareltjes in hun 
soort.  Ze komen zeker aan bod ;-).  
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Vliegreis

Deze unieke fietsreis gaat door van donderdag 19 oktober tot maandag 30 
oktober 2017.
 
We vliegen donderdagnamiddag vanuit Brussel (Zaventem) met Emirates 
richting Kaapstad. Onderweg is er een tussenstop in Dubai. Emirates werd in 
2016 bekroond als beste luchtvaartmaatschappij ter wereld.

Op zondagavond 29 oktober vliegen we met Emirates dezelfde route terug. 
Maandagmiddag zijn we terug in België. 

Vanaf de eerste dag dompelen we ons onder in de Zuid-Afrikaanse sfeer. 
We voorzien zes fietsdagen waar telkens ook een alternatief programma is 
voor partners of reizigers die niet fietsen. Verderop vind je een gedetailleerd 
programma.
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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. Oktober is een ideale maand 
qua temperatuur en bezienswaardigheden. 

We rijden met ruime huurauto’s (+- 7 personen) 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. Vaak is er een keukentje waar je koffie 
en thee kunt zetten of zelfs een complete maaltijd kunt bereiden. 

Je betaalt met de Zuid-Afrikaanse Rand (ZAR). Overal zijn er geldautomaten 
waar je de lokale munt kan afhalen. Elektronische betaalmiddelen zoals VISA 
of Mastercard zijn nog populairder dan in Europa. Neem deze zeker mee, 
want je krijgt hiermee een betere wisselkoers.
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Fietsen
We huren professioneel fietsmateriaal. We verzekeren een minimum standaard 
van fietsen bestaande uit een carbon frame met ten minste Shimano Ultegra of 
Sram Force groepsset. 

De fiets wordt aangepast aan jouw lichaam zodat je comfortabel en vlot kan 
fietsen. Zelf neem je je vertrouwde pedalen en fietsschoenen mee. 

Tegelijk wordt de fietsende groep begeleid door een volgwagen die technische 
assistentie biedt. Een lekke band of een mechanisch probleem wordt snel 
opgelost. 

De assistentie voorziet ook de nodige dranken en voeding zodat je zorgeloos 
kan genieten van de prachtige omgeving waarin je de hoofdrol speelt. 

Om als fietser mee te gaan haal je best een minimum niveau waarbij je vlot  100 
km kan rijden aan 26 km/u op vlakke wegen. 
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Het reisboek
Op donderdag 19 oktober vertrekken we vanuit Zaventem richting Kaapstad. 
Er is een tussenstop in de feeërieke luchthaven van Dubai. De totale reistijd 
bedraagt 19u. Vrijdagvoormiddag zijn we voor 11u lokale tijd in de luchthaven 
van Kaapstad.

VRIJDAG 20 OKTOBER

Om op Zuid-Afrikaanse wijze te ontspannen van de heenreis staat in de 
namiddag ons eerste wijndomein op het programma.  Het mooie domein 
‘Altydgedacht’ bevindt zich in Durbanville en we worden er hartelijk ontvangen 
door een Belgische gastvrouw.  We kunnen er heerlijk lunchen en genieten van 
de Afrikaanse lentezon. 

Naar de avond toe begeven we ons richting Robertson. We verblijven in een 
viersterrenlodge die tot de verbeelding spreekt. De Lord’s Guesthouse pronkt 
niet zomaar met hun Certificate of Excellence van Tripadvisor.  Het stadje biedt 
uitgebreide mogelijkheden voor een heerlijk diner. 
 
Onze eerste nacht op het zuidelijk halfrond biedt de gelegenheid om tussen de 
1000’en sterren heel wat andere sterrenformaties te ontdekken.
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ZATERDAG 21 OKTOBER

De fietsers staan vroeg op. Om 8u30 staan de fietsen immers klaar voor hun 
eerste tocht op Zuid-Afrikaanse bodem. In samenspraak met de fietsers voorzien 
we een tocht van circa 60 à 80 km. Opwarmen heet dat :-).

Voor de niet-fietsers staat de ontdekking van Robertson op het programma en 
in het bijzonder de Art Gallery.

Om 11u30 staan we paraat voor die andere ontdekkingstocht... een safari.

We begeven ons naar Aquila Private Game Reserve om er de Big Five in 
levende lijve te zien. We krijgen een lekkere lunch aangeboden en klimmen in 
onze safaricar. We bekomen van het adembenemend dagje aan het zwembad...
 
‘s Avonds ontdekken we wat het stadje Barrydale voor ons in petto heeft.

We verblijven een tweede nacht in de Lord’s Guesthouse. 
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ZONDAG 22 OKTOBER

Zondag rustdag gaat niet op voor fietsers. Zij zijn opnieuw relatief vroeg uit 
de veren voor een meesterlijke tocht richting de walvisstad van Zuid-Afrika: 
Hermanus. 

Voor de zondagskinderen (niet-fietsers :-)) staat een erg leuke hike op het 
programma in de Fernkloof Nature Reserve te Hermanus.

We pakken onze bagage want vanavond logeren we in de High Season Farm  
(****) nabij Hermanus.

Rond de middag begeven we ons naar Viljoensdrift, waarna we een boottocht 
charteren op de rivier. We lunchen er op gepaste wijze (inbegrepen). In de 
namiddag staat vervolgens nog een bezoek aan een gerenomeerd wijndomein 
op het programma:  Graham Beck Wines.

‘s Avonds landen we in Hermanus en beleven we onze eerste echte Zuid-
Afrikaanse braai (ook inbegrepen).

MAANDAG 23 OKTOBER

Voor de derde dag op rij staan de coureurs na hun ontbijt klaar voor hun 
sportieve prestatie van de dag. Hermanus zal de perfecte uitvalsbasis bieden 
voor fietspret. De anderen verkennen het meest zuidelijke punt van het 
Afrikaanse continent: Kaap Agulhas.

Rond de middag verzamelen we bij Newton Johnson WInery. We worden er 
ontvangen door de wijnmakers van een van de beste wijndomeinen van Zuid-
Afrika. Na een lekkere lunch en proeverij gaan we in de latere namiddag op 
zoek naar de befaamde walvissen tijdens onze whale walk.

De avondlijke verkenning van de charmante havenstad wordt gevolgd door 
een zeerijk diner. 
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DINSDAG 24 OKTOBER

Dinsdag laten we de benen rusten. Nu zijn je armen aan de beurt. Als het weer 
het toelaat begeven we ons op zee met kajaks op zoek naar dolfijnen en - met 
wat geluk - zelfs walvissen. 

Rond de middag laten we ons inspireren op de Hermanus Country Market.

In de latere namiddag staan Zuid-Afrikaanse Belgen centraal. Afhankelijk van de 
aanwezigheid van de wijnmakers plannen we een bezoek aan Joris en Nathalie 
van wijndomein Almenkerk of aan Koen van Wijndomein Spioenkop.

We zorgen dat we de lagoon van Fishershaven kunnen verkennen voor, tijdens 
en na zonsondergang. We dineren in een restaurant in het kuststadje met de 
aannemelijke naam ‘Strand’.

In de latere avond wordt er op de High Season Farm gezellig nagekaart over 
alweer een inspirerende dag...
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WOENSDAG 25 OKTOBER

Na de officiële rustdag volgt de koninginnenrit. Op een erg inspirerend parcours 
begeven we ons richting de wijnhoofdstad van het land: Stellenbosch.  We 
maken onze bagage, want we verhuizen naar onze nieuwe locatie.

De niet-sporters rijden meteen door om de gerenomeerde Universiteit van 
Stellenbosch te verkennen. Een absolute aanrader om te bezoeken, evenals de 
botanische tuinen van de Universiteit. 

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 in de latere namiddag de wijngaarden 
in bij Waterford en Sterhuis.

Check-in volgt in een viersterren accommodatie: de Vine Guest House. Dit 
mooie domein is onze uitvalsbasis voor de komende 3 nachten.

‘s Avonds snuiven we in het centrum van Stellenbosch de studentensfeer op.
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DONDERDAG 26 OKTOBER

Op de voorlaatste fietsdag bewegen we richting Paarl. De alternatieve groep 
verkent er in de voormiddag het Taalmonument en brengt in het centrum 
hommage aan Mandela. 

Rond de middag gaan we eten op een van de mooie wijndomeinen die regio 
Stellenbosch rijk zijn: Tamboerskloof. 

We vervolgen onze reis richting 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”.  We bezoeken het 
Hugenoten monument en genieten van de talloze kunstgalerijen.

‘s Avonds bieden we je de kans om (betaalbaar) in een van de beste restaurants 
van Zuid-Afrika te dineren... Overture van Bertus Basson! (optie)

VRIJDAG 27 OKTOBER

De fietsers mogen zich nog eenmaal opladen voor hun laatste race. Bram 
voorziet een intens parcours met bijzondere natuurpracht.  De alternatieve 
route voor de niet-fietsers gaat langs Greenpoint Parc en Seapoint en brengt 
ons bij de mooie stranden in het mondaine Campsbay.

Vanaf 12u begeven we ons allen richting de ‘Cape Town Ostrich Ranch’.  De 
struisvogelfilet smaakt erg lekker.  We vervolgen met een bezoek aan de ranch. 
De bijzondere vogels kennen na onze passage geen geheimen meer. Bij onze 
terugtocht stoppen we langs Blauwbergstrand. 

Op Signal Hill heb je een prachtig zicht op Kaapstad én zie je de zon zakken in de 
zee...  Eens het donker is, staat er nog een meet & greet op het programma met 
lokale Belgen en Zuid-Afrikanen in een gezellige bar in Kloofstreet, Kaapstad. 

We overnachten nog 1x in Stellenbosch. (Optie is hier dat we toch in Kaapstad 
logeren, maar hangt af van de beschikbaarheden).
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ZATERDAG 28 OKTOBER

In de voormiddag beleven we het authentieke bedrijvige Kaapstad in het 
charmante overdekte Woodstock. Na de brunch vervolgen we ons pad naar 
Cape Point National Park via de wondermooie Chapmans Peak Drive.

Onderweg houden we nog even halt in Simons Town, waar de pinguïns van 
Boulder’s Beach ons amusant aanstaren.

De route brengt ons naar het befaamde Kaap de Goede Hoop en iets 
verderop Cape Point zelf.  In het nationale park spotten we wilde struisvogels, 
gemsbokken en gieren. We genieten van de mooie natuurpracht en vragen ons 
af waarom de reis helaas morgen al over is. 

In de vooravond checken we in bij onze lodge in Kaapstad. (**** of gelijkaardig)

We vervolgen een sfeervolle avond op Waterfront



. 17 .

ZONDAG 29  OKTOBER

We zijn vroeg uit de veren, want we gaan voor de laatste keer de sportieve 
toer op. We trotseren de Tafelberg. Je hebt de keuze tussen de kabellift of de 
intense beleving van een anderhalf uur durende beklimming (aanrader!).

Wie er nog steeds niet in slaagde om kadootjes te kopen, kan vanaf de middag z’n 
vrije gang gaan. Onze laatste namiddag waaien we uit in Waterfront. We nemen 
afscheid van Kaapstad met zicht op de Tafelberg in Belgencafé ‘Den Anker’ .  
 
We genieten van cocktails, oesters en gezellig samen zijn. Om 16u zwaaien we 
Kaapstad vaarwel en vertrekken we gezamenlijk naar de luchthaven. Om 18u15 
vliegen we terug naar België met Emirates. 
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Wining & dining
De Atlantische én de Indische oceaan voorzien het land van een genereus lekker 
aanbod aan vis.  Aangevuld met erg veel soorten wild, schapen én runderen 
begrijp je dat het land ook culinair hoge ogen gooit. Al van in 1652, toen Jan 
Van Riebeeck voet aan wal zette kreeg het land een kosmopolitische weerklank. 
Van overal ter wereld zijn culinaire toppers aangespoeld om het paradijs nog 
wat heerlijker te maken.

Op restaurant gaan is erg betaalbaar. Er is een echte restaurantcultuur, waarbij 
je in de mooiste kaders het lekkerste eten geserveerd krijgt. Een absolute 
aanrader. 

Niet in het minst scoren Zuid-Afrikaanse wijnen anno 2016 heel erg goed 
op internationale wedstrijden. Het klimaat én de bodemstructuur leent zich 
uitstekend voor wijngaarden. De laatste vijftien jaar wist Zuid-Afrika heel wat 
van de beste wijnmakers aan te trekken.  Dat resulteert nu in een uitmuntend 
aanbod aan heerlijke wijnen.

Door de zwakkere rand is kwalitatieve wining & dining erg betaalbaar. Je kan 
zonder al te diep in de buidel te tasten je ganse reis rond genieten.  Zuid-
Afrikaans dineren sluit je af met Amarula of een Rooibos thee.
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Wat kost deze unieke reis?
We opteren voor een comfortabele vlucht en het reisgemak (vliegtijden).

We plannen voor het reiscomfort heel wat elementen mee. Zoals je kan zien zitten 
naast de vlucht, de overnachtingen, de fietsen en het vervoer ook volgende 
zaken inbegrepen: de vele wijndegustaties, safari, kajaktocht, rivierboottocht 
en de toegangsgelden voor Cape Point National Park en Tafelberg. 

Ook het ontbijt en af en toe de lunch (vb. bij safari) en 2x het avondmaal (BBQ) 
zitten inbegrepen. We kiezen voor kwaliteit. Eens je naar de andere kant van de 
aarde vliegt, moet je er ook goed van kunnen genieten.

Uiteraard is er nog de professionele begeleiding van Bidong en Wijnsafari die 
deze reis uniek maken.

Voor dit alles bedraagt de reissom 2450 euro. Wie op een kamer alleen wil 
slapen, betaalt een supplement van 300 euro.  Je boeking wordt definitief 
met een voorschot van 1000 euro. Het resterend bedrag dien je te laatste 2 
maanden voor vertrek (18 augustus 2017) te voldoen. 

We schatten het richtbedrag voor uitgaven die niet bij de reissom zijn 
inbegrepen, zoals  sommige maaltijden, dranken, facultatieve excursies en 
persoonlijke uitgaven (souvenirs) voor deze reis op +- € 350.
 
Het spreekt voor zich dat er wijzigingen mogelijk zijn aan het programma 
omwille van eventuele omstandigheden. 

Klaar om mee te gaan?  Contacteer ons:

Frederik Crul   Bert Schelfhout   Bram Verfaillie
Frederik@wijnsafari.be   Bert@wijnsafari.be  i n f o @ b i d o n g . b e 
+32 497 30 67 40   +32 473 52 72 91  +32 479 71 91 38
www.wijnsafari.be  www.wijnsafari.be  www.bidong.be
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“Live as if you were to die tomorrow.
Learn as if you were to live forever.”

            – Mahatma Gandhi


