
Als u een klein voorsmaakje wil van wat Zuid-Afrika te 

bieden heeft, maak gebruik van deze korte en krachtige 

golf ervaring. Negen dagen, twee locaties en een grote 

variatie aan ervaringen in aanbieding - wij dagen u uit om 

niet te genieten van dit pakket! Meng de panorama's en 

geluiden van Kaapstad, de onaardse rust van Stellenbosch 

en de uitdaging van kampioenschap banen - u geniet van 

een fantastische golfvakantie, die ook één van onze meest 

populaire vakanties is. 

Schema van Activiteiten

Aankomst in Kaapstad luchthaven, ontvang uw huurauto en rij richting het 

voor het inchecken

Commodore Hotel

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

Golf in , een bloeiend landschap gelegen naast een vuurtoren, die uitkijkt op de Table BaaiMILERTON

Golf in , een Peter Matkovich hybride, met de langste green in Afrika op hole 14STEENBERG

Vrije dag om de historische V&A Waterlijn en optionele tour naar Kaap Punt Vuurtoren, te verkennen

Rij richting de panoramische Wijnlanden en check in in het , gevolgd door

een wijnlanden tour

Oude Werf Hotel

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

eerste en laatste nines

ERINVALE

Golf in , een ontwerp van Peter Matkovich, met hindernissen ontworpen door de

eik gevulde Blaauwklippen rivier

DE ZALZE

Check uit, rij naar de Kaapstad Luchthaven en lever uw huurwagen in

Erinvale Golfbaan

Tafelberg kabelbaanOude Werf Hotel

Steenberg Golfbaan

The Commodore Hotel

Pakket

Accommodatie

Golfbanen

8 Nachten | 2 Haltes | 5 Golf Spellen

Commodore 4 5 nachten

OudeWerf 4 3 nachten

Westlake, Milnerton, Steenberg, 

Erinvale, De Zalze

Aankomst VertrekKaapstad Kaapstad

9
DAGEN

Kaapstad en Stellenbosch

Cape Winelands

9D01_SD

Stellenbosch
Kaapstad

Wijnproeverij bij Steenberg

Dag 1

Kaapstad

Dag 9

Kaapstad

Dag 8

Stellenbosch

Dag 7

Stellenbosch

Dag 6

Stellenbosch

Dag 5

Kaapstad

Dag 4

Kaapstad

Dag 3

Kaapstad

Dag 2

Kaapstad

Hoogtepunten

• Historische V&A Waterlijn

• Table Berg Kabelbaan

• Wijnproeven in wijngaarden

• Kampioenschap golfbanen

Inclusies

• 8x nachten luxe accommodatie, 

dagelijks ontbijt inbegrepen

• 9x dagen Cat-C huurwagen, met 

onbeperkte kilometers & verzekering

• 5 x 18 holes golf met vooraf 

gereserveerde starttijden

• U word ontmoet & begeleid aan de 

luchthaven

• 24 x 7 telefonische ondersteuning

Golf Zuid-Afrika
ZEG VAARWEL AAN GEWONE GOLF
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