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If I have ever seen magic, 
it has been in Africa.

 
John Hemingway
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Guess what today is?
Its “Golf Day!”
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We nodigen u uit om een exclusief en onvergetelijk bucketlist avontuur te ervaren met 
het beste wat Zuid-Afrika te bieden heeft.

Tijdens uw reis door Zuid-Afrika zult u genieten van haar adembenemende schoonheid, 
culturele diversiteit, verrukkelijke culinaire verrassingen, wereldberoemde wijnen,
unieke golfervaringen en de mogelijkheid om Afrika’s Big 5 te spotten tijdens uw safari 
in de Afrikaanse wildernis. 

Het belooft een reis vol herinneringen te worden. Een reis waarbij u gegarandeerd het 
land verlaat en verliefd bent geworden op de mensen, de schoonheid en de diversiteit 
die Zuid-Afrika vertegenwoordigt. Ga met ons mee op dit episch avontuur naar Afrika.

Dag 1. 
• vertrek vanaf Amsterdam Schiphol met KLM naar Cape Town
• private transfer naar The Table Bay Hotel in Cape Town
• check-in Table Bay Hotel
• drinks & bites before the night
• overnachting Table Bay Hotel

Dag 2. 
• ontbijt 
• gehele dag vrij met de mogelijkheid om
 Kaap de Goede Hoop en de Pinguin Colony bij Boulders Beach te bezoeken, Table  
 Mountain te bezoeken, Robben Island te bezoeken, Cape Town te verkennen, aan  
 het strand te liggen, niets te doen en te relaxen
• diner in Cape Town
• overnachting Table Bay Hotel

Dag 3.
• ontbijt 
• check-out Table Bay Hotel
• ochtend ronde golf op De Zalze Golf Estate
• late & light lunch
• private transfer naar Le Franschhoek Hotel & Spa
• wine tasting 
• diner in Franschhoek
• overnachtinge Franschhoek Hotel & Spa

Dag 4. 
• ontbijt
• ochtend ronde golf op Erinavale Golf Club & late & light lunch
• private transfer naar Le Franschhoek Hotel & Spa
• wine tasting 
• diner in Franschhoek
• overnachtinge Franschhoek Hotel & Spa

Dag 5. 
• ontbijt
• vrije ochtend
 eigen invulling van de dag; uitslapen, lezen, luieren, zwemmen, golfen, etc.
• einde middag private transfer naar  Stellenbosch
• city walk / shopping
• diner bij “Fat Butcher” in Stellenbosch
• overnachtinge Franschhoek Hotel & Spa

Dag 6. 
• ontbijt & Check-out
• private transfer naar Cape Town Airport 
• vlucht naar George (ca. 45 minuten)
• private transfer naar Fancourt
• check-in Fancourt & light lunch before golf in het clubhuis
• Golf op Montagu/Outeniqua course
• diner in George
• overnachting Fancourt

Wat gaan we 
beleven........

P R O G R A M M A
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Dag 7. 
• ontbijt
• ochtend vrij 
• golf op “The Links” at Fancourt (half way house lunch)
• diner in George
• overnachting 

Dag 8. 
• ontbijt 
• light lunch before we go
• private transfer naar Pinnacle Piont
• golf op Pinnacle Piont Golf Course
• private transfer naar Fancourt
• diner op Fancourt “La Cantina”
• overnachting Fancourt

Dag 9.
• ontbijt & Check-out
• private transfer naar Pezula Resort Hotel & Spa (ca. 1 1/2 uur)
• check-in  & light lunch 
• relax in en rond het Hotel; zwembad, spa, optioneel golf, ect.
• diner in Knysna
• overnachting Pezula Resort Hotel & Spa

Dag 9. 
• ontbijt
• golf op Pezula Championship Course en after golf drink & bites
• relax before diner
• diner in Knysna
• overnachting Pezula Resort Hotel & Spa

Dag 10. 
• ontbijt
• golf op Simola Golf Club en after golf drink & bites
• Afternoon shopping in Knysna
• diner in Knysna
• overnachting Pezula Resort Hotel & Spa

Dag 11. 
• ontbijt & Check-out
• private road trip naar Pumba Game Reserve (ca. 4 uur)
• check-in 
• light lunch 
• afternoon game drive
• diner Pumba Game Reserve
• overnachting Pumba Game Reserve

Dag 12. 
• ochtend safari
• ontbijt 
• middag walking safari
• avond safari
• diner Pumba Game Reserve
• overnachting Pumba Game Reserve

Dag 13. 
• ochtend safari
• ontbijt 
• middag walking safari
• avond safari
• diner Pumba Game Reserve
• overnachting Pumba Game Reserve

Dag 13. 
• ochtend safari
• ontbijt 
• check-out
• transfers naar Nelspruit Airport
• vlucht Johannesburg - Amsterdam

P R O G R A M M A

Wat gaan we 
beleven........



Cape 
Town

Moeder Natuur overtrof zichzelf bij het maken van de Moederstad. Gelegen tussen de 
oceaan en de berg, met een nationaal park in het hart, is er nergens zoals in Kaapstad. 

Liefdevol aangeduid als The Mother City, is Kaapstad de oudste stad in Zuid-Afrika en heeft 
een cultureel erfgoed dat meer dan 300 jaar beslaat. Tussen prachtige Cape Dutch homes-
teads, traditionele dansers met geschilderde gezichten op straat, de geur van pittig Maleis 

eten en de smaak van een goede wijn, deze stad zal al je zintuigen vullen.

Kaapstad heeft de beste toeristische attracties in Zuid-Afrika, de Tafelberg, de Kirstenbosch 
Botanische Tuinen, de Victoria en Alfred Waterfront, Robbeneiland, de pinguïns op 

Boulders Beach, Cape Point - De Kaap de Goede Hoop. 

Kaapstad, met zijn vele verschillende culturen, natuurlijke wonderen en adembenemende 
schoonheid is een meester in het veroveren van de harten van mensen.



De vruchtbare groene valleien van de Kaapse wijnlanden, de oorsprong van enkele van ‘s werelds populairste wijnen, is een must-see 
ervaring in de nabijheid van Kaapstad. 

Historische Kaapse wijnboerderijen, wijnproeverijen, uitstekende restaurants en prachtige historische bezienswaardigheden creëren samen 
een onweerstaanbare regio in een van de meest majestueuze landschappen van Zuid-Afrika.

De meeste wijndomeinen van de Kaap worden gekenmerkt door klassieke gebouwen in oud Nederlands stijl en uitgestrekte wijngaarden 
met schilderachtige bergen als achtergrond. Er is ook een duidelijke Europese invloed in een aantal regio’s, dankzij de komst van Franse 
hugenoten, Nederlandse en Duitse kolonisten in de 16e eeuw. 

U krijgt de gelegenheid om enkele van de beste wijndomeinen en enkele van de oudste wijngaarden in de regio Stellenbosch en 
Franschhoek te bezoeken. Geniet van bekroonde gerechten en wijnen tijdens uw bezoek aan dit unieke deel van de Kaapse Wijnlanden.

Table Bay 
Hotel

The Table Bay Hotel is een luxueus 5-sterrenhotel aan het Victoria & Albert Waterfront in Kaapstad. Het biedt een prachtig uitzi-
cht op de bedrijvige haven, de Tafelberg en de Atlantische Oceaan. Het beschikt over een zwembad en een spa.

Alle kamers hebben airconditioning, een minibar, een flatscreen-tv met satellietzenders en thee- en koffiefaciliteiten. De eigen 
badkamer is voorzien van een bad, een douche en gratis toiletartikelen.

Je verblijft  in een  Luxery room.
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Schitterend gelegen in een vallei tussen de bergen, rijk aan stijlvolle architectuur, te midden van de wijngaarden en gezegend met enkele 
van de beste restaurants van heel Zuid-Afrika: Franschhoek is een plek waar het woord ‘Genieten’ met een hoofdletter wordt geschreven.

Franschhoek dankt zijn naam aan een groep van 176 Franse Hugenoten die aan het eind van de achttiende eeuw de geloofsvervolging in 
hun eigen land ontvluchtten. Omdat in Nederland godsdienstvrijheid heerste, traden zij in dienst van de VOC, die ze naar de Kaapkolonie 
voerde. Al snel werd de plek waar de meesten van hen zich vestigden het ‘Fransche Kwartier’ of de ‘Fransche Hoek’ genoemd.

De Hugenoten op de Kaap deden waar Fransen goed in zijn: ze stichtten wijngaarden. Vandaag de dag kent de regio Franschhoek liefst 45 
wijnboerderijen.

Aan het Hugenotenverleden van Franschhhoek herinneren zowel een monument als een museum, beide middenin het dorp gelegen. Het 
Hugenotenmonument bestaat uit drie bogen van 12 meter hoog, die de Heilige Drie-eenheid symboliseren. In het Hugenotenmuseum leer 
je alles over hun geschiedenis en cultuur. Ook het Museum van de Caab vertelt op fascinerende wijze over het verleden van de Kaapprovin-
cie, onder meer over de oorspronkelijke Khoisanbewoners van het gebied en hun confrontaties met de Europese kolonisten.

Franschhoek
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Le 
Franschhoek 

Hotel & Spa

Le Franschhoek Hotel & Spa ligt in de culinaire hoofdstad van de Kaap, onder het torenhoge Franschhoekgebergte  van het 
beroemde Kaapse Wynland.  Je verblijft er in een classic room. Deze elegante kamers  zijn voorzien van airconditioning, 
een flatscreen-tv met satellietzenders en thee- en koffie faciliteiten. 

In La Pavillion kun je genieten van een ontbijtbuffet met uitzicht op de tuin. Sauvage serveert heerlijke à-la-cartemaaltij-
den en heeft een bekroonde wijnkaart. Le Verger is gevestigd in een boomgaard en verzorgt bistro-achtige gerechten.

In de Camelot Spa kun je heerlijk omtspannen. Er is een buiten zwembad en voor de sportivelingen onder ons een tennis-
baan.

Kortom de perfecte uitvalsbasis voor onze reisactiviteiten.
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De Zalze is een andere creatie van de productieve Peter Matkovich (ook Pinacle Piont) en ligt op het 750 hectare grote 
Spier-landgoed in de schaduw van de Helderberg-bergen, net ten zuiden van Stellenbosch.

De met eiken omzoomde Blaauwklippen-rivier stroomt door de baan en voegt een zekere mate van gevaar toe aangezien 
deze van tijd tot tijd in het spel komt.

De De Zalze-baan is een zeer aangename parkbaan, met een par van 72 en een yardage die kan worden uitgebreid tot 
iets meer dan 7.000 meter van de kampioens-tees. De signature hole is het wachten waard wanneer de korte par 4 13e 
wordt bereikt. Een promenade leidt naar drie tees in een meer vanwaar de fairway aan de rechterkant van het water 
moet worden bereikt. Longhitters kunnen in de verleiding komen om voor de green te gaan.

De Zalze 
Golf Estate
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Erinvale werd in 1995 werd geopend en  een jaar later was het gastheer was van de World Cup of Golf, die Ernie Els en 
Wayne Westner wonnen voor het thuisland.

Erinvale ligt op de hellingen van de Helderberg met uitzicht op Somerset West, tussen de vele wijndomeinen en fruitboer-
derijen die het landschap in de buurt van Kaapstad domineren. Gastheer van twee zeer succesvolle South African Opens 
in 2003 en 2004.

Aan het oorspronkelijke ontwerp van Gary Player is niet veel veranderd, afgezien van het planten van enkele nieuwe jon-
ge bomen. De weelderige groene planten area’s met subtiele contouren en slimme positionering van greenside-bunkers 
- zijn de belangrijkste troeven van Erinvale, waarbij zelfs de pro’s soms moeite hebben om er fatsoenlijke scores te maken. 

De par vijf 13e is voor velen de meest schilderachtige hole, met uitzicht op False Bay, maar het is de afdaling, par vier, 17e 
die nog gedenkwaardiger is. Gespeeld langs de omheining die het landgoed van een natuurreservaat scheidt, wordt de 
fairway omlijst door hoge pijnbomen aan de linkerkant en  out of bounds aan de rechterkant. De approach moet worden 
gespeeld naar een lange, smalle green met aan weerszijden potbunkers, waardoor er weinig ruimte is voor fouten bij deze 
hole.

erinvale
Golf Club
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Fancourt

Fancourt, het ultieme golf- en recreatieoord van Zuid-Afrika en ligt in het hart van de Tuinroute. 
Ideaal gelegen op slechts zeven kilometer van George Airport en de historische stad George. 

Het Fancourt Resort is prachtig aangelegd op 613 hectare weelderig platteland met het majestueuze 
Outeniqua-gebergte als de perfecte achtergrond. 

Fancourt heeft een fijne mix van moderne luxe en klassieke elegantie en biedt accommodatie die 
geschikt is voor elke smaak.

Je verblijft er in een van de ‘One Bedroom Suites’



MONTAGU GOLF 
COURSE

FANCOURT

Het Fancourt Golf Resort werd onlangs gerangschikt in de top 10 van golf resorts ter wereld en is het enige golfresort in Zuid-Afrika met 
3 adembenemende golfbanen, allemaal oorspronkelijk ontworpen door Gary Player. 

De Montagu is een van de meest gevierde parklandschap golfbanen in Zuid Africa en in het verleden als de nummer één golfbaan in 
Zuid-Afrika bestempeld.

Deze baan spelen is beperkt tot leden, hun gasten en hotelgasten, dus er is voldoende tijd en ruimte om van de Fancourt-golfbelevenis 
te genieten.

The Links at Fancourt is een zeer bijzondere en exclusieve golfbaan genoteerd als de nummer 1 van Zuid-Afrika. 

Hier komen woorden te kort en zijn de superlatieven niet overdreven om de golfervaring hier te beschrijven. 
Een zeer bijzondere ervaring!

The Links 
at FANCOURT



De Pinnacle Point is iets unieks voor de veeleisende golfer. 

Deze 18-holes championship course is ontworpen door de bekende Zuid-Afrikaanse golfbaanarchitect Peter Matkovich, 
die hij samen met de Ierse Tour Professional Darren Clarke in november 2006 opende.

Darren Clarke, die ook betrokken was bij vele aspecten van het ontwerp van de Pinnacle Point-baan, heeft gezegd dat 
Pinnacle Point “... de beste golfbaan ter wereld is.” 

Deze Cliftop baan inspireert de golfer om hem te spelen met passend respect vanwege de dramatische uitzichten en het 
adembenemende terrein. 

De 72 par-lay-out wordt gekenmerkt door 7 majestueuze holes langs de rotswanden van de Indische Oceaan, waarvan er 
vier over de oceaan en de klif worden afgespeeld.

Pinnacle 
Point
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Oude Werf werd in 1802 opgericht en is het oudste en meest historische hotel van Zuid-Afrika. 

Hier genieten de gasten van de wonderen van de Kaapse Wijnlanden vanuit het hotel, dat zich in het hart van het historische
stadje Stellenbosch bevindt, en omgeven door musea, restaurants en bars, allemaal op korte loopafstand. 

Dit is de perfecte omgeving om het belangrijkste wijngebied van Zuid-Afrika te ervaren.

Pezula
hotel
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Erinvale Golf Club ligt aan de voet van de bergen Helderberg en Hottentot Holland in Somerset West, nabij Kaapstad en 
is een van de grootste golfuitdagingen in Zuid-Afrika. 

Gelegen in een prachtige wijnregio van de Western Cape, biedt het een adembenemend uitzicht op de bergen en de zee.

De door Gary Player ontworpen golfbaan was gastheer voor de 1996 World Cup of Golf. 
De fraai verzorgde par 72 championship course van de Erinvale Golf Club heeft enkele van de meest uitdagende en 
spectaculaire holes van het land. 

Dit is een baan met twee duidelijk verschillende negens. De veeleisende eerste negen slingert zich door parkachtig 
terrein en de tweede negen biedt een contrasterende uitdaging die zich een weg baant door de uitlopers van de bergen 
met een panoramisch uitzicht op False Bay. 

Pezula 
Championship course
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Erinvale Golf Club ligt aan de voet van de bergen Helderberg en Hottentot Holland in Somerset West, nabij Kaapstad en 
is een van de grootste golfuitdagingen in Zuid-Afrika. 

Gelegen in een prachtige wijnregio van de Western Cape, biedt het een adembenemend uitzicht op de bergen en de zee.

De door Gary Player ontworpen golfbaan was gastheer voor de 1996 World Cup of Golf. 
De fraai verzorgde par 72 championship course van de Erinvale Golf Club heeft enkele van de meest uitdagende en 
spectaculaire holes van het land. 

Dit is een baan met twee duidelijk verschillende negens. De veeleisende eerste negen slingert zich door parkachtig 
terrein en de tweede negen biedt een contrasterende uitdaging die zich een weg baant door de uitlopers van de bergen 
met een panoramisch uitzicht op False Bay. 

Simola 
Golf course
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Aan de malariavrije Oost-Kaap en op ca. 1 uur rijden ten noorden van Port Elizabeth vindt je dit bijzondere privéreservaat midde-
nin de bush. In dit game resevre leven naast de Big Five o.a. ook nijlpaarden, giraffes, hyena’s, cheeta’s, 21 antilopensoorten en zo’n 
270 vogelsoorten. Verder komt hier ook de zeldzame witte leeuw voor.

Twee keer per dag, ‘s ochtendsvroeg en in de namiddag, gaat je op safari in een open landrover met een ervaren ranger die u alles 
over de wildlife die u tegen komt zal vertellen.  Tussendoor kunt je relaxen bij het zwembad of aan andere activiteiten deelnemen.

In het Pumba Private Game Reserve verbloijven wij in het exclusieve vijfsterren Msenge Bush Lodge. De Msenge Bush Lodge 
beschikt over 11 chalets en kijkt uit over een waterdrinkplaats met panoramische vergezichten over het uitgestrekte bushland. Je 
privéveranda is een heerlijke plek om te ontspannen en om het wild te observeren. 

Pubmba
Game reserve
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Tot slot:

Als er nog vragen zijn dan horen we dat graag.

Ludovic Hoytema van Konijnenburg  Els Geluk
+31(0)6 81641629    +31(0)6 53697812 

Wij wensen je een geweldig leuke reis toe!

“Come and be The Golf Traveller”

The Golf Traveller | Veerweg 3| 4024 BP |  Eck en Wiel | Netherlands
Ludovic@thegolftraveller.nl | phone: +31 (0)6 81 64 16 29 | www.thegolftraveller.nl


