
Als dit uw eerste bezoek aan Zuid-Afrika is, wees klaar om 

te genieten van wat Afrika te bieden heeft. Geniet van het 

luxueuze Table Bay Hotel aan de iconische V&A waterlijn, 

met een wijde variatie aan winkel gelegenheden en 

entertainment opties dichtbij gelegen. Vul dit aan met 

fantastische golf in de beste panoramische golfbanen ter 

wereld, en een volledige dag wijnproeven en wijn 

combinaties in beroemde landgoederen. Dit is de perfect 

vakantie voor herinneringen die u nooit zult vergeten. 

Schema van Activiteiten

U komt aan in Kaapstad, waar u word opgewacht en vervoerd naar het Table Bay Hotel

Golf in , een extreem populair parklandschap aan de voet van de Zilvermijn BergenWESTLAKE

Golf in , gastheer van de 1996 Wereldbeker, met een scherp contrast tussen de

vroege en late jaren 90

ERINVALE

Volledige dag tour in de Wijnlanden, inclusief kelder tour, chocolade & wijn combinaties en 3 proef

sessies in de prijswinnende Ernie Els Wijnboerderij

Golf in , een Peter Matkovich hybride, met de langste green in Afrika, die maar liefst

76 meter bedraagt

STEENBERG

Golf in de , met het oogverblindende Nicklaus parklandschap, gelegen tegen een

bergachtige achtergrond

PEARL VALLEI

8 Kaapstad met een volledige
dag in de Wijnlanden

Steenberg Golfbaan

Erinvale Golfbaan

Tafelberg kabelbaan

Clovelly Golfbaan

Golf in , een internationaal populaire kust met computer geïrrigeerde vaarwegenCLOVELLY

Check uit na het ontbijt , daarna word u vervoerd naar de luchthaven van Kaapstad

ondergrondse KelderErnie Els Wine Farm

Dag 1

Kaapstad

Dag 8

Kaapstad

Dag 7

Kaapstad

Dag 6

Kaapstad

Dag 5

Kaapstad

Dag 4

Kaapstad

Dag 3

Kaapstad

Dag 2

Kaapstad

DAGEN

Pakket

Accommodatie

Golfbanen

7 Nachten | 1 Haltes | 5 Golf Spellen

Table Bay 5 7 nachten

Westlake, Erinvale, Steenberg, 

Clovelly, Pearl Vallei

Aankomst VertrekKaapstad Kaapstad

8D01_SD

Golf Zuid-Afrika
ZEG VAARWEL AAN GEWONE GOLF

Hoogtepunten

• De beste locatie aan de V&A 

Waterlijn

• Begeleide tour van de Wijnlanden

• Tafelberg kabelbaan

• Kampioenschap golfbanen

Inclusies

• 7x nachten luxe accommodatie, 
dagelijks ontbijt inbegrepen

• 8x dagen huur van Cat-C voertuig, 
met onbeperkte kilometers, GPS en 
volledige verzekering

• 5x rondes 18 hole golf, met vooraf 
gereserveerde starttijden

• U word ontmoet en begeleid aan de 
luchthaven

• 24/7 bereikbare telefonische 
ondersteuning

Kaapstad


	12: 8D01_DT

