
Verslag Zuid-Afrika 
 
24/12/18 Vandaag wordt het een dagje op de luchthavens. 
 
25/12/18 
We worden om 11h45 opgehaald, vlotte rit. Vlucht van Zaventem naar Frankfurt vertrekt zelfs te 
vroeg. Zes uren wachten voor de vlucht naar Cape Town, een nachtvlucht dus. 
Na 11 uren vliegen, hebben we een vlotte afhandeling. Op de luchthaven worden we opgewacht,  
en worden we naar de verhuurmaatschappij geleid.  
We vinden vlot ons hotel, al is dit toch een opgave, het links rijden. We worden zeer vriendelijk 
onthaald. We moeten wel op straat parkeren. Onze kamer is zeer goed in orde, alles is aanwezig.  
De hoteleigenaar is een Belg, en legt ons uit hoe we Kaapstad kunnen bezoeken. Hij raadt ons aan 
om een namiddag naar W&A Waterfront te trekken. We bestellen een taxi, het is er zeer bedrijvig, 
eigenlijk te druk: shoppingcentra, restaurants, … Er is voldoende gelegenheid om iets te drinken en 
te eten. Na de vermoeide nacht op het vliegtuig, besluiten we vroeg terug te keren naar het hotel, 
waar we ‘s avonds lunchen. 
 
26/12/18 
Na een goede nachtrust, zijn we klaar voor een goed ontbijt (de bereiding van de eieren kunnen we 
kiezen). We verlaten al vroeg het hotel, om de Tafelberg te bezoeken. Het is echter een donkere dag, 
met regen, en de berg ligt volledig in de wolken. Bovengekomen horen we al snel dat de berg 
gesloten is. We kunnen op een andere dag terugkeren. We besluiten dan maar verder te rijden, 
richting kaap. In “Houtbay” stoppen we om de vissershaven te verkennen, en er eventueel terug te 
keren om te eten. We nemen de “Chapman’s Peak Drive”, een bochtige panoramische weg (je moet 
er tol betalen, 47 ZAR), maar het weer laat de mooie panorama’s niet toe. We rijden verder naar de 
“Cape Point Natural Reserve”. Het is er aanschuiven, ongeveer een 25 min, voor we de ingang 
bereiken (303R/persoon). In het park kan men vrij rondrijden.  
De Kaap de Goede Hoop kan men met eigen wagen bezoeken, de point (vuurtoren) kan men te voet 
of met een treintje bezoeken. Het weer is echter slecht, er is weinig zicht, dus we keren terug.  
Terug bij de ingang staat er een kilometerslange file (het is ondertussen 13.30h), zij moeten nog 
veel geduld oefenen om het park te betreden. 
Wij keren terug naar “Houtbay”, waar we in de vissershaven genieten van een heerlijke vis- en 
schaaldierenschotel, met een fles wijn. Ondertussen is het weer opgeklaard, en kunnen we op het 
terras eten, met zicht op strand en zee (Mariner’s Wharf, eerste verdiep). Het wordt nog een 
heerlijke namiddag. Terug in het hotel, besluiten we nog een eindje te gaan wandelen, richting 
shoppingcenter. Bij de terugkeer komen aan de MOJO-market, een markt met bijna uitsluitend 
drank- en eettentjes, een overdekte foodmarket. We blijven er enkele uren: er is Leffe, heerlijke 
wijn, en voldoende eten, en live music.  
Rond 20.30h keren we, moe maar tevreden, naar het hotel terug. 
 
27/12/18 
Na een goede nachtrust genieten we opnieuw van een lekker ontbijt (op maat). Het weer ziet er 
goed uit, en we kunnen naar de Tafelberg vertrekken. Er is al veel volk op de been, we vinden op 
800m een parkeerplaats. Nog een wandeling bergopwaarts komen we aan. We hebben reeds ons 
ticket (via het web) maar we moeten toch nog een hele poos aanschuiven. Na ongeveer een uur 
wachten kunnen we plaatsnemen in de kabellift. Op korte tijd staan we boven.  
Er is veel mogelijkheid tot wandelen en foto’s nemen. Afhankelijk van de wolken is het zicht goed 
of niet…. Rond de middag keren we terug naar beneden. We trekken daarna naar de stadskern en 
vinden vlot parkeerplaats. We slenteren wat rond, maar na een uur begint het te vervelen.  
We vinden gelukkig een terrasje waar we iets kunnen drinken. In de namiddag besluiten we naar 
Muizenberg te rijden. Het is er vrij druk aan het strand, vooral surfers. Er heerst eigenlijk een 
gezellige drukte. We willen verder rijden naar Fishhoek, maar al gauw staan we in een immense 
file. Ter hoogte van “Kalk Bay” is er veel volk, en vooral file met het kruispunt met de M4.  
Na genoeg fileleed nemen we de M4 richting hotel. De weg gaat vlot. In de avond gaan we nog 



‘aperitieven’ in de Mojo foodmarket, en daarna gaan we eten bij ‘la Perla’, op nog geen 500m van 
ons hotel. We kiezen er voor ‘sole’ die zeer lekker is, en genieten van een zeer goede maaltijd.  
Dit restaurant is echt een aanrader (reserveren is noodzakelijk). 
Hotel: Cascades on the promenade: alle comfort is aanwezig op de kamer, maar de kamer is iets te 
klein; badkamer is groot genoeg, opbergruimte is OK, handige grote kluis, groot terras met 2 
gemakkelijke stoelen, en tafel, en zelfs een ligzetel. Er is een bistro, kan praktisch zijn, maar op 
korte afstand zijn er goede restaurants (La Perla).  
Alleen was onze kamer aan de achterzijde waar de airco veel lawaai maakte. 
 
28/12/18 
Na het goede ontbijt verlaten we het hotel en rijden we via de N2 naar het oosten. Onze eerste 
stopplaats is “Gordons Bay”. Er is al wat volk op het strand (10h ‘s morgens). We drinken er iets,  
en vervolgen dan de R44, een panoramische weg naar “Betty’s Bay”, Daar bezoeken we een 
pinguïns kolonie. We vervolledigen de route naar Hermanus en verrassend genoeg hebben we file. 
We komen rond 13h aan in onze verblijfplaats, “The Potting Shed”. We worden vriendelijk 
ontvangen, maar de kamer is nog niet klaar.  
We krijgen uitleg om de stadskern te bereiken, met een plannetje.  
We zoeken een plaats om te lunchen, en lopen rond in de stad, vooral het gedeelte van de oude 
haven. Er zijn veel restaurants, en al gauw begrijpen we dat al veel plaatsen volgeboekt zijn.  
We boeken dan maar bij de Italiaan: Fabio’s, voor ons avondeten. Rond 15.30h komen we aan in 
onze verblijfplaats. We kunnen op onze kamer, en verkennen de omgeving: er is een klein 
zwembad, een gemeenschappelijke living. Onze kamer is ruim, we hebben een apart terras,  
kortom, onze verblijfplaats valt in de smaak.  
‘s Avonds gaan we bij de Italiaan (Fabio’s) een lasagne eten, en deze wordt zeker geapprecieerd. 
 
29/12/18 
Na een rijkelijk ontbijt (er staat een kommetje fruit klaar, een glas fruitsap, eieren naar wens, 
huisgemaakt brood,…) rijden we naar “Gansbaai”. Er is volle bedrijvigheid in de vissershaven, en 
na wat zoeken (op het einde is pas de stadskern te vinden) vinden we iets om te drinken.  
We zetten onze weg verder naar “Cape L’Agulhas”, via “Elim”, en een stuk gravel road.  
Daar is zeer veel volk, om het meest zuidelijke punt van Afrika te bezoeken. Ondertussen is het 
middaguur en rijden we door tot “Bredasdorp”. De zoektocht naar een restaurant valt tegen, 
en we belanden dan maar in een eettent voor “Fish and Chips”. Toch smaken de “prawns”.  
We rijden verder via “Napier”, tot voor “Caledon”, om daar de R320 te nemen, de wijnroute die 
langs de “hemel en aarde road” loopt. We stoppen in “Creation” een wijn estate waar we enkele 
wijnen proeven.  
Enkele wijnen bevallen ons, en we kopen een paar flessen, om onze vakantie verder te zetten.  
Voor het diner hebben we kunnen reserveren bij ‘Chard’s’, en we kiezen er voor de “dry aged beef”.  
We kunnen aan tafel kiezen welk stuk vlees we nemen (afhankelijk van de beschikbaarheid),  
en we krijgen een heerlijk stuk vlees voorgeschoteld, met een lekker sausje (apart te kiezen).  
Dit restaurant was een zeer goede ervaring die we iedere vleesliefhebber aanraden.  
 
30/12/18 
We verlaten Hermanus en rijden via “Stanford”, naar “Riviersonderend”, om de N2 te nemen.  
Het is een zeer vlotte rechte baan. Om afwisseling te brengen, slaan we af naar “Gouritzmond”.  
We vinden er een eenvoudig restaurant, waar het eigenlijk zeer druk is. We eten iets met kip,  
en zetten de weg verder naar “Mosselbay”. We bereiken de “B@Home Guesthouse” vlot.  
We worden goed ontvangen en krijgen een hele bos sleutels en een code: het hek, de voordeur,  
de achterdeur, een terrasdeur, de kamerdeur, en een garagedeur.  
De kamer met zeezicht bevalt ons, we hebben een terras. Nadien trekken we de stad is,  
op zoek naar de mogelijkheden om te dineren.  
In de toeristische dienst raadt men ons aan naar de haven te gaan (vlakbij), maar dit maakt weinig 
indruk. Er is een ‘café Gannet’ op de marktplaats, wat er zeer goed uitziet. We verkennen verder , 
en ontdekken ‘route 57’, in de March street. Het ziet er zeer goed uit, en we gaan er ‘s avonds eten. 



We nemen er een visschotel, en deze is zeer verzorgd en smaakt overheerlijk.  
We zijn zo tevreden, dat we reserveren voor de volgende dag. 
 
31/12/18 
Na het ontbijt (eitjes volgens wens, 1 sneetje bacon) rijden we richting “George”.  
We bezoeken de stad (niets speciaals), het museum (gratis). Het is zeer druk, blijkbaar moet 
iedereen nog inkopen doen voor eindjaar. Rond de middag vinden we een pub, waar we een zeer 
gezellige babbel hebben met de vrouw des huizes, en haar dochter. We hadden ondertussen al een 
broodje gekocht in een bakkerij, en op de terugweg (R102) stoppen we aan een ‘geïmproviseerde 
winkel’ waar we 14 Rand betalen voor 2 flesjes cola, gekoeld. Zo kunnen we ‘picknicken’. We 
zetten onze weg verder en stoppen in “Glentana”, een zeer bedrijvig plaatsje aan het strand.  
Daarna rijden we naar de B&B, waar we genieten van een rustige namiddag, met een glas wijn op 
het balkon, tot er andere bewoners vrienden ontvangen en onder ons balkon een gezellig onderonsje 
houden.  
We gaan nog lunchen in Route 57, waar het eten opnieuw voortreffelijk is. 
 
De B&B: we hebben een mooie kamer, met zeezicht en groot balkon, maar balkon is niet privé.  
De B&B is eerder onpersoonlijk. 
 
 
1/01/19 
We verlaten “Mosselbay” en bezoeken “Wilderness”. We belanden op een stuk strand, waar we 
dachten dat het rustig zou zijn, maar het krioelde er van de mensen die reeds om 9h ‘s morgens een 
braai hielden. We zijn daar dan snel weer vertrokken, en naar “Sedgefield” gereden.  
Aan het meer was het rustig vertoeven, en na een drank stop rijden we naar “Buffelsbaai”.  
Ook daar zijn de Afrikanen talrijk aanwezig, langs de baan, om te picknicken (braai).  
We rijden tot het einde, waar het eerder een gezellige stranddrukte is. We eten snel iets, en zetten de 
tocht naar “Knysna” verder.  
Alhoewel de navigatie het adres van ons hotel niet kent, vinden we de plek terug.  
We worden goed ontvangen in de “Madison Manor”. Men stelt ons al vlug voor om een upgrade te 
geven, als we het zien zitten om een trap te doen. We kunnen onze ogen niet geloven,  
de Manor superior is een grote kamer,  smaakvol ingericht, met een grote badkamer, en met een 
immens terras.  
In de avond is een boottocht gepland, met lunch. De boottocht “Paddle Cruiser Dinner Cruise”  op 
zich valt mee ondanks het mindere weer. Van de ‘4-star diner’ hadden we grote verwachtingen, 
maar dat viel serieus tegen. Deze nacht is het flink beginnen regenen. 
 
 
2/01/19 Bezoek aan “Tsitsikamma National Park” 
Na een zeer verzorgd ontbijt, en na een ganse nacht regen, rijden we onder sterke bewolking naar 
het oosten. Voorbij “Plettenberg Bay” ligt de Storm rivier, met de ‘Suspension Bridge’.  
Dit is een lange hangbrug over de rivier. Onderweg krijgen we enkele fikse regenbuien te 
verwerken. Aan de ingang van het “Tsitsikamma national park” betalen we entree (235 R per 
persoon). Vermits het weer niet zo denderend is, is er nog weinig volk. We doen de wandeling naar 
de bruggen, het is een mooi wandelpad, maar gedurig op en neer met trappen. De brug bestaat 
tenslotte uit drie bruggen, is iets kleiner dan voorgesteld in de reisgidsen, maar zeker de moeite om 
te doen. Na deze wandeling is het tijd om te eten, en doen we dit in het plaatselijk restaurant.  
We worden aangenaam verrast met onze vleesschotel (steak en chateaubriand): zeer lekker en mals. 
Daarna zetten we de terugweg in en plannen nog de “Birds of Eden” te bezoeken.  
We staan plots in de file en doen een uur over 2 km.  
Het bezoek aan de vogeltuin is meer dan de moeite (270 R per persoon). Je hebt tenminste een uur 
nodig om van de wandeling tussen de vogels te genieten, en dit is beter dan in de file staan.  
Op de terugweg naar “Knysna” staan we, voor “Plettenburg”, waarachtig weer in de file.  
 



3/01/19 “Gondwana” 
We verlaten “Knysna” en nemen de N2 tot voorbij “Mosselbay”. Het is de bedoeling dat we vroeg 
aankomen in “Gondwana”. We nemen enkel de afslag naar “Heralds bay”, een mooi plekje met 
strand, en weer heel veel bezoekers. 
De beschrijving om ”Gondwana” te bereiken is goed, en we komen iets na 11h aan. De incheck 
gebeurt al aan de eerste poort, met vingerafdruk. We rijden naar gate 2 waar we verdere instructies 
krijgen om naar ‘Kwena Lodge’ te rijden. We worden op de parking opgewacht, waar iemand ons 
constant begeleidt. We moeten de autosleutels afgeven, de bagage wordt naar de lodge gebracht, en 
na invullen van de nodige documenten, krijgen we verdere instructies. De hut is nog niet klaar, maar 
met een fris wijntje, is dat geen probleem. We hebben 2 dagen full board, dit betekent alle 
maaltijden, en 2 game drives per dag. De hut valt zeer goed mee. Vanaf 13h kunnen we gaan 
lunchen, à la carte. Om 16h verzameling aan de bar met ‘afternoon tea’, waar we rond 16.30h op 
safari vertrekken.  
Al is de temperatuur nog hoog, en schijnt de zon, al gauw wordt het zeer fris in de open wagens, 
door de wind. We worden dan ook voorzien van poncho’s. We leggen een lange rit af, met 
afwisselend landschap, en af en toe is er wild te zien: impala’s, olifanten, zebra’s, giraffen, zelfs een 
familie leeuwen, die nog een karkas van een ‘Gnoe’ (hier noemt dit wildebeest) verscheuren. 
Onderweg is een drink voorzien, en pas na 20h uur zijn we terug. Ondertussen is de temperatuur 
flink gedaald (althans tijdens het rijden), en zijn we blij dat we eindelijk een warme douche kunnen 
nemen. We gaan nog dineren (à la carte), en genieten hierbij van een korte avond. 
 
4/01/19 “Gondwana” 
Om 5.30h moeten we opstaan voor de ochtendsafari (eerst een koffie, en om 6h vertrekken).  
De zon is al aanwezig, en het is minder koud dan daags voordien. Naast impala’s en zebra’s,  
zijn nu vooral neushoorns (een familie) en nijlpaarden te zien. De trip valt zeer goed mee,  
we krijgen een warme drank onderweg (korte picknick), en tegen ruim 8.30h zijn we terug.  
Met grote honger gaan we ontbijten, op een terras met prachtig uitzicht. Verder verloopt de dag 
rustig, het is serieus warm, dus een verfrissing in het zwembad doet goed.  
‘s Middags hebben we weer onze lunch, en om 16h verzamelen voor de avond drive.  
Deze keer is een Zweeds gezin (met 2 jonge dochters) onze compagnie. Het is zeer aangenaam 
gezelschap. Na een 2-tal uren wordt een platte band vastgesteld. We kunnen op een veilige plek 
stilstaan en uitstappen voor de aangeboden drink. Felix, onze driver, maakt alles klaar om het wiel 
te wisselen, maar stelt vast dat hij een sleutel mankeert. Er wordt contact opgenomen met de 
mekanieker, en nog 20 min later komt deze er aan. Het wiel wordt gewisseld, en eigenlijk hebben 
we ons goed geamuseerd met de hele situatie. Iets voor 20h terug in de lodge, en we kunnen ons 
klaarmaken voor het diner. 
 
5/01/18 
Vandaag doen we de ochtendsafari niet mee , iets langer slapen, we dachten wat vroeger te ontbijten 
maar dat is dan een misrekening. Het ontbijt start vanaf 8h, maar het duurt een half uur voor we ons 
gebakken eitje ontvangen. Na uitchecken wordt de bagage in de auto gezet, en krijgen we onze 
sleutel, en kunnen we vertrekken.  
We hebben eerst nog een traject in het park af te leggen, voor we de openbare weg bereiken.  
We willen “Swellendam” bereiken. Dit is eenvoudig te bereiken langs de N2, maar we willen een 
andere weg nemen meer toeristisch. Via de R327 hebben we enkele passen te nemen.  
De eerste krijgen we al direct, is een mooie baan, tot “Herbertsdale”. Er net voorbij begint, tot onze 
verrassing, een grint baan. We hopen dat dit niet lang duurt, maar daaraan zijn we serieus bedrogen. 
We rijden een kleine 100 km langs gravel road, via “Van Wyckdorp”, naar de R62. De R62 is een 
toeristische baan, en we stoppen is ‘Ronnie’s sex shop’. Dit is een bedrijvige stopplaats, waar je kan 
eten en drinken. Het heeft niets met sex te maken, ook al hangen er veel bh’s en slipjes aan het 
plafond boven de toog. Iedereen zit buiten op het terras, en we nuttigen er een cheeseburger (zonder 
frieten). Het eten is zeker OK, maar de bediening is zeer onvriendelijk.  
We zetten de rit verder via “Barrydale”, en nemen de ‘Tradouws pass’ (R324).  



Dit is echt zeer mooi, panoramisch, een echte aanrader. Via “Suurbraak” nemen we nog een stukje 
N2, en bereiken onze B&B, ‘the Hideaway’. 
We worden er ontvangen door Stephen &  Jackie (2 Engelsen).We krijgen een zelfgemaakte 
citroenlimonade (lekker), en veel te veel uitleg door Stephen. We beslissen best snel waar we willen 
gaan eten (restaurants snel volgeboekt). Stephen leidt ons rond op zijn terrein, en geeft overal zeer 
veel uitleg. Nadien wandelen we rond in “Swellendam”, maar er is reeds veel gesloten.  
We boeken maar al het restaurant voor de zondag. Terug in de Hideaway proberen we het zwembad, 
een grote zwemvijver met veel planten en met zorg aangelegd. Tegen 19h worden we uitgenodigd 
voor een glas wijn, samen met de andere gasten. Op aanraden van Stehpen  was een taxi gepland dat 
ons rond 19h naar ‘Powell House’ zou brengen, maar de taxi is niet beschikbaar.  
Stephen brengt ons naar het restaurant. We hebben er een zeer lekkere maaltijd. 
 
6/01/19 
Stephen had ons gevraagd wanneer we wilden ontbijten, maar toen we 7:30 voorstelden, hoorde hij 
het donderen in Keulen! Hier is het ten vroegste mogelijk om 8:30 deelde hij ons mee.  
Terug veel nutteloze blabla, en tegen 9:00 kunnen we eindelijk ontbijten met de gevraagde eieren. 
We vertellen hem dat we naar “Witsand” willen rijden, maar dat raadt hij ten stelligste af: het zou er 
veel te druk zijn, en geen plaats in de restaurants. We doen onze goesting en rijden langs de R324. 
Volgens Stephen is dat een asfaltbaan. In werkelijkheid is het gravel, maar de baan is behoorlijk 
recht, en in goede staat. Het voordeel is dat er zeer weinig verkeer is.  
We komen eerst aan in “Port Beaufort”. Het is een zeer rustig vissersplaatsje.  
We drinken er iets, zien er een aquarium staan met oesters, en ja, deze zijn te verkrijgen (staat niet 
op de kaart). We rijden verder naar “Witsand”.  
Er is, tot onze verbazing, meer dan voldoende parkeerplaats, en weinig volk op het strand.  
We kunnen op ons gemak een strandwandeling maken, waarvan we genieten.  
In “Witsand” is er een bekend restaurant ‘Anchorage’, waar we iets gaan drinken op het terras.  
Ook daar is nog voldoende plaats, en is er van de drukte geen sprake. Het terras is echter zeer 
winderig en smal, de menukaart kan ons niet overtuigen, en we keren terug naar “Port Beaufort”. 
Bij ‘Pilipili’ is er een zeer gezellig terras, en het is er zeer bedrijvig. We eten er oesters en een 
mosselpot, en genieten van een fris wijntje. De oesters zijn lekker (maar niet zo lekker als de oesters 
uit de Atlantische oceaan), en worden niet opgediend op ijs. Nadien rijden we via de R322 (asfalt) 
via “Heidelberg” (niets te doen, het is zondag en alles is gesloten), dan maar naar de B&B terug.  
‘s Avonds gaan we eten in ‘Drosty’, het is lekker, maar zeker niet beter dan de dag voordien, 
ondanks Stephen dit meer aanprijst. 
 
 
7/01/19 
Na een goed verzorgd ontbijt, nemen we afscheid van ‘The Hideaway’. We moeten toegeven dat dit 
de beste B&B is dat we tot nu toe mochten meemaken. Een fantastische locatie! Stephen is echter te 
hulpzaam, te overweldigend. Als je een vraag durf stellen, geeft hij 10 min uitleg.  
Hij geeft nog een routebeschrijving mee voor onze rit naar “Stellenbosch”. We nemen de R60 
richting “Ashton”, maar slaan af naar “Bonnievale”, en dan richting “Robertson”.  
Het is een prachtige route, met heel veel wijngaarden. Stephen had aangeraden om te stoppen bij 
“Viljoensdrift” om een rivercruise te doen, maar helaas zouden we anderhalf uur moeten wachten, 
en dat is toch te veel. We rijden verder naar “Worcester”, houden een stop om iets te drinken.  
We lopen in enkele winkels, maar niets speciaals. We zetten de weg verder naar “Knorhoek”,  
via de N2 en de R44. We komen aan, onze verwachtingen zijn hoog, maar al gauw zijn we 
teleurgesteld. Onze kamer is niet wat we op de website gezien hebben, we lopen regelmatig met ons 
hoofd tegen het plafond (een loft zegt men op papier) het is meer  een zolder, het meubilair is eer 
oud, de kamer is niet gezellig.  
We verkennen het terrein, en ook het zwembad is niet uitnodigend, je kan het pas bereiken na een 
fikse wandeling. We zijn echt ontgoocheld.  
Na een tijdje beginnen we op internet te zoeken of er in de buurt niets beters te vinden is.  
Gelukkig hebben we zoals in alle verblijven goed contact met internet  



We trekken tenslotte naar “Stellenbosch”, en aan de rand van de stad vinden we nog een kamer voor 
de volgende nacht, in ‘Baruch Guesthouse on Lovell’.We rijden terug naar “Knorhoek” voor het 
diner. Hiervoor hadden we reeds geboekt. Het voorgerecht is gerookte zalm (licht gerookt, en wel 
lekker), hoofdschotel is ‘aged sirloin steak’(ook deze is echt zeer lekker), en een dessert.  
De wijnen zijn niet duur ondanks de kwaliteit, en vallen zeker in de smaak. 
Tenslotte is er dan toch iets goed aan ons verblijf, maar morgen zullen we dan toch vroegtijdig uit 
checken. 
 
8/01/19 
We krijgen een verzorgd ontbijt, en verlaten Knorhoek. Vandaag is eer route door de wijnstreek 
gepland. We nemen de R44 naar “Somerset West”, de N2 tot “Grabouw”, waar we de R321 nemen, 
richting “Villiersdorp”. Een 9 km voor “Villiersdorp” slaan we af naar “Franschhoek” (R45),  
door de pas. Het is een zeer mooie route, meer dan de moeite waard. “Franschhoek” is zeer 
toeristisch, keuze genoeg om een restaurant te vinden.  
We eten een lichte lasagne in ‘café Franschhoek’, met een pinot noir. En het heeft goed gesmaakt. 
Daarna rijden via “Helshoogte” terug naar “Stellenbosch”, naar onze nieuwe overnachtingsplaats. 
We willen het rustig houden, genieten van onze kamer, terras en het zwembad. We hebben een 
aangename babbel met een Zwitsers koppel, en dan rijden we naar het warenhuis Spar, waar we 
gebakken kip, broodjes en een fles wijn kopen. Dit geeft ons de mogelijkheid om rustig van een 
lichte maaltijd te genieten. We zijn eens niet ‘overeten’ zoals de voorbije dagen.  
 
9/01/19 
Na een goede nachtrust in een zeer goed bed, genieten we van een alweer fantastisch ontbijt.  
Hier is de receptioniste verantwoordelijk voor het ontbijt. Ze doet dat zeer goed, gedistingeerd,  
zeer vriendelijk en beleefd. In dit hotel is men zeker behulpzaam, elke vraag trachten ze te 
beantwoorden, zoals “waar we de lunch kunnen nuttigen voor we de auto inleveren op de 
luchthaven”. 
Op haar aanraden stoppen we onderweg in het wijn estate “Skilpadvlei”. Het is er zeer rustig 
genieten op het grote terras. De maaltijd is niet overweldigend, maar smaakt wel. Daarna leveren 
we de auto in op de luchthaven, we vertrekken van ‘Cape Town’ voor een vlucht van 12 uren naar 
‘Frankfurt’, na nog een korte vlucht naar Zaventem komen wij veilig thuis, moe maar voldaan en 
enkele kilo’s zwaarder. 
 
 
Algemeen: 
OP deze reis hebben wij ongeveer 3000km gereden. 
Na Namibië waren onze verwachtingen van Zuid Afrika hoog, wat het ‘wildlife’ betreft is dit eerder 
een tegenvaller, we hebben misschien de fout gemaakt het “Krüger park” niet te bezoeken.  
Wij hebben mensen ontmoet die in het Krügerpark zelf 6 uren hebben rondgereden vooraleer ze 
dieren hebben gespot.  
Maar wat de gastronomie betreft, was Zuid-Afrika een droomreis. 
 
Verblijven die we zeker aanraden: 
The Potting Shed, in Hermanus, alleen de parking te eng 
B@Home Guesthouse, in Mossel Bay, verzorgd, wel wat gedoe met parking 
Madison Manor, in Knysna, prachtig 
The Hideaway, Swellendam, een waar paradijs maar men moet er de eigenaar bijnemen! 
Baruch Guesthouse on Lovell,  Stellenbosch, als ‘stand-in’ zeer geslaagd en rustig. 
Wat Gondwana Game reserve betreft, het eten was zeer lekker, maar het is geen park zoals Etosha 
Af te raden: de Paddle Cruiser Dinner Cruise in Knysna 
 
Opgelet met de snelheid op de National roads, veel camera, veel politie. 
en zelf na oudejaarsavond alcoholcontrole op de hoofdwegen. 


