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GOLFREIS ZUID-AFRIKA Ref. nr.: 17042001 
 

 
 

 

Zuid-Afrika, is een zeer gedroomde bestemming en nu bereikbaar met onze uitgestippelde 

reizen. Het zal u aan werkelijk niets ontbreken! U wordt persoonlijk ontvangen en begeleid 

waarna u kunt genieten van de spectaculaire omgevingen en uiteraard speelt u op de 

meest spraakmakende golfbanen die het land kent ! 

 

Kaapstad is een topper van jewelste en natuurlijk een stad die u bezocht moet hebben 

tijdens uw verblijf in dit uiteenlopende land. Deze bruisende stad staat wereldwijd bekend 

vanwege de moderne cultuur, de fascinerende geschiedenis en de ongelooflijke 

natuurpracht. 
 

De beroemde en dramatische bergen op de achtergrond contrasteren prachtig met de 

gouden stranden, het bruisende nachtleven, wereldklasse attracties en de kosmopolitische 

sfeer van Kaapstad - de mooiste stad van Afrika. Koppel dit aan de schoonheid van de 

wijnlanden en de opwinding van een safari op zoek naar leeuwen, luipaarden, neushoorns, 

buffels en olifanten en u hebt de ingrediënten voor een heerlijke vakantie. Oh, en hadden 

we vergeten om de uitdagende golfbanen van wereldklasse te vermelden? 
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STOP 1: Hermanus – Arabella Hotel & Spa ***** 
 

 
 

Het elegante 5-sterrenhotel is zeer rustig en ideaal gelegen, te midden van een uitgestrekt 

privédomein (met 18 holes golf) en uitzicht op één van de mooiste Zuid-Afrikaanse meren, 

omgeven door een prachtig, weelderig landschap en een fantastische, bekroonde 

golfbaan. Bovendien is het op net iets meer dan een uur rijden van Kaapstad gelegen en 

ligt het in het hart van één van de rijkste plantenrijk van de wereld. Voor een heerlijke 

golfvakantie in een modern resort met vele faciliteiten Een ideale uitvalsbasis voor het 

verkennen van de streek tussen Cape Town en Hermanus. 

 

Na een bezoek aan de Arabella Spa, de sauna of een rustgevende massage voelt u zich 

vast weer een stuk jonger. In het fitnesscentrum of op de tennisbaan kunt u nieuwe energie 

opdoen. Vervolgens is het tijd voor een verfrissende duik in het zwembad. Maar u kunt ook 

heerlijk ontspannen in de mooie tuinen of op het terras. 

 

De Jamani Restaurant serveert authentieke Zuid-Afrikaanse gerechten en in de Barnabas en 

Cristobal's Bar kunt u nog terecht voor een lekker drankje. De onlangs gerenoveerde Altira 

Spa is kan geschaard worden onder één van de beste in Afrika. 

 

 

 

De kamers van het hotel zijn ingericht met rijke meubilair van rozenhout, luxe katoen en 

zachte dekbedden. De glazen schuifdeuren rijken over de volledige breedte van de kamer 

en leiden tot een eigen terras dat uitkijkt op de Bot River Lagoon of Kogelberg Mountains.  
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STOP 2: Stellenbosch – Spier Wine Farm & Hotel **** 
 

 
 

Het luxe 4-sterren Spier Wine Farm & Hotel is opgezet in een ruime Zuid-Afrikaanse dorpstijl 

gelegen naast de Eersterivier in het hart van het wijnbouwgebied van Stellenbosch. U geniet 

hier niet alleen van een hotel verblijf, maar u ervaart hier ook een volledige boerderij-stijl. Het 

hotel is weggestopt op één van de oudste en meest gevierde wijnboerderijen in Zuid-Afrika, 

de familie-vriendelijke accommodatie beschikt over 1.100 hectare van de pastorale 

weilanden, groene wijngaarden en spectaculaire landschap voor de deur. U wordt 

uitgenodigd om te verdwalen in de landelijke schoonheid van deze gronden. 

 

De belangrijkste reden om deze locatie te bezoeken is het zeldzame voorrecht dat u krijgt, 

zelfs in het hedendaagse krankzinnige, commerciële klimaat, om de traditionele landbouw 

teruggaand tot 1692 vast te stellen. De Burly koeien loeien nog steeds in de verte, kippen 

pikken nog graag rond de stoffige paden, oude wijnstokken t illen nog steeds hun hoofd op 

voor de middagzon en het pand als een geheel, maar nu heel eigentijds, straal nog steeds 

een gevoel van natuurlijke balans en pastorale rust uit. Op de langzame Ambles rond de 

locatie vind u een verstrooiing van oude puntgevels met gebouwen in een Cape 

Nederlandse stijl waaronder de prachtige bewaarde Manor House en Zuid-Afrika's eerste 

gedateerd wijnkelder (1767). Hier worden ook wijnproeverijen aangeboden. 
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Het hotel zelf, hoewel gebouwd in het veel recenter 2000, werd ook gebouwd aan een stukje 

van het diverse erfgoed om de Kaap weer te geven. De 153 smaakvol en comfortabele 

ingerichte kamers zijn te vinden in een cluster van kleurrijke gebouwen met platte daken die 

doen denken aan huizen in de historische Bo-Kaap. Ze zijn ingericht in de stijl van een klein 

dorp rondom 6 privébinnenplaatsen. Alle kamers zijn voorzien van een satelliet-tv en een 

badkamer met een ligbad en een aparte douche. Elke kamer is ingericht met eigentijdse 

kunstwerken uit de verzameling van het Spier. 

 

In het Restaurant Eight kunt u genieten van gastronomische gerechten welke bereid zijn met 

verse, regionale producten. In de populaire Wijnbar met een terras kunt u terecht voor een 

gezonde lichte lunch, borrelhapjes en natuurlijk de bekroonde wijnen uit dit gebied. 

 

Golf Clinic: “Verbeter uw Golfspel”  

 
We hebben ons voor deze golfreis gebaseerd op 

een golf clinic “Verbeter uw Golfspel” onder 

begeleiding van de Nederlandse Golf 

Professionals Marald van Reijsen & Tom Stam. Het 

doel van deze clinic is het analyseren, corrigeren 

en optimaliseren met als doel uw spel op een 

dusdanig niveau te krijgen, dat u na afloop 

significant betere resultaten gaat behalen. In 

meer dan 95% van de gevallen lukt dit ook.  
 

Om deel te kunnen nemen dient u in het bezit te 

zijn van een handicap 54 of lager. 
 

Tijdens deze golfreis gaan we samen met u werken aan: 
 

• Hoe behaalt u meer lengte bij uw afslagen? 

• Hoe verbetert u uw swing? 

• Hoe leert u het beter ‘leren lezen’van de golfbaan 

• Hoe verbetert u uw korte spel (chippen, pitchen & putten)? 
 

Deze “verbeter uw spel clinic” is verdeeld over 5 lesdagen. In de ochtend krijgt u les op de 

chip & put area en de driving range. Alle aspecten van golf komen hier aan bod: putten, 

chippen, pitchen, bunkerslagen en swing. In de middag gaat lekker golfen samen met de 

Golf Professional, want echt golfen doet u natuurlijk in de golfbaan. 

 

Dit alles zorgt ervoor dat het plezier in de golfsport groter wordt doordat uw spel verbeterd 

en natuurlijk uw handicap ook omlaag kan. 
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Golf 
 

Tijdens uw verblijf hebben we een paar prachtige golfbanen voor u in het programma 

opgenomen, te weten: 

• 3x Arabella Golf Course 

• 2x De Zalze Golf Course - incl. Buggy 

 

Arabella Golf: Arabella is de best beoordeelde golfbaan in 

de Kaap en misschien wel de mooiste. De baan is ontworpen 

dor Peter Matkovich en ligt aan de Bot River lagune, op 

slechts een uur rijden van Kaapstad, omgeven door bergen 

met inheemse bloemen. De golfbaan heeft een 

adembenemend uitzicht welke niet te evenaren is. De holes 

zijn stuk voor stuk interessant en spannend, maar de par 5 van 

hole-8 is een stand-out en één van de beste holes van het 

land. 

 

De Zalze Golf: Deze golfbaan heeft niet alleen een 

internationale reputatie verdiend als gastheer van zowel de 

Eisenhower Trophy en de Espirito Santo Trophy, maar is ook 

uitgegroeid tot één van de Kaap mooiste golf locaties. De 

golfbaan is gelegen in het hart van de beroemde wijnlanden 

van de Western Cape. De prachtige holes op een glooiend 

terrein gaan tussendoor de druif op de wijnstok, vruchten aan 

de boom en een scala aan prachtige waterpartijen. 

 

 

Verzekering 
 

Een Annuleringsverzekering voorkomt financiële zorgen wanneer u 

onverwachts uw reis moet annuleren of onderbreken. Wel zo´n prettig 

idee.  

 

Wij zijn aangesloten bij Allianz Global Assistance en kunnen voor u een 

kortlopende- of doorlopende reis-  en/of annuleringsverzekering 

afsluiten. Kijk voor meer informatie en direct berekeningsmogelijkheden op onze website 

www.golfreizen.nu/verzekeringen/. 

 

TIP ! De kosten voor een Doorlopende Annuleringsverzekering (1 jaar geldig) is vaak 

goedkoper dan een Kortlopende Annuleringsverzekering terwijl u dan voor alle reizen 

gedurende het gehele jaar met uw gehele familie verzekerd bent.  
 
  

file:///C:/Dropbox/00%20-%20GOLFREIZEN.NU/01%20-%20Offertes/Spanje/Costa%20Almeria/www.golfreizen.nu/verzekeringen/
http://www.golfreizen.nu/verzekeringen/
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Uw Offerte: 

 

Vervoer  
 

We zijn in deze offerte uitgegaan van de volgende vlucht, onder voorbehoud van 

beschikbaarheid van de momenteel geldende prijsklasse.  
 

U vliegt met KLM: 

 

Optie 1: zo 19 november 2017 Amsterdam - Kaapstad 10.15 – 22.40 uur 

 ma 27 november 2017 Kaapstad – Amsterdam 00.30 – 11.20 uur 

 

Op verzoek kunnen we ook andere vluchtschema’s voor u uitwerken.  
 

De kosten voor de vliegtickets zijn de actuele kosten op internet. Wij rekenen hier geen extra marge 

of kosten voor, maar bieden u deze optie geheel als onze service aan. 
 

Alle luchtvaartmaatschappijen rekenen een toeslag voor het vervoer van zowel uw 

standaardbagage als uw golftas. In de offerte houden we al rekening met de benodigde 

bagage waaronder een koffer en vervoer van de golftas. In de prijsopgave staat vermeld 

wat is inbegrepen in de prijs. Indien gewenst kunt u extra bagage via ons direct bijboeken. 

 

 

Transfers 
 

Op de luchthaven wordt u ontvangen door de lokale agent/chauffeur 

waarna u middels een privé transfer naar het hotel wordt gebracht. Ook 

voor de terugvlucht wordt u weer middels een privé transfer naar de 

luchthaven gebracht. 
 

Ook regelen we op voorhand voor u alle transfers naar de golfbanen en weer terug naar het 

hotel. Op deze manier kunt u onbezorgd op reis. 

 

 

Parkeren bij de Luchthaven 
 

Gaat u met de auto naar de luchthaven regel dan tijdig uw parkeerplaats bij de 

luchthaven. Op onze website bieden wij een uitstekende vergelijkingsservice van 

alle partijen zodat u eenvoudig kunt zien welke het voordeligste is.  
 

Kijk voor meer informatie op onze website www.golfreizen.nu/parkeren 

 

  

http://www.golfreizen.nu/parkeren
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Prijsopgaaf  Ref. nr.: 17042001 

 

Prijs p.p. 
19.11 – 27.11 

Optie (1) 

Excl. Vlucht 1.959 Euro 

Incl. Vlucht 2.779 Euro 

INCLUSIEF 

8 dagen (7 nachten) golfarrangement naar Zuid-Afrika 

STOP 1: Arabella Hotel & Spa (19-11 t/m 23-11) 

- 5 dagen (4 nachten) o.b.v. Half Pension in een Standaard Deluxe Tweepersoonskamer 

- 1x een Welkomst diner per persoon 

STOP 2: Spier Wine Farm & Hotel (23-11 t/m 27-11) 

- 4 dagen (3 nachten) o.b.v. Half Pension in een Standaard Tweepersoonskamer 

Retourvlucht naar Kaapstad inclusief luchthavenbelasting (voorbehoud van beschikbaarheid 

en momenteel geldende prijsklasse!) 

Bagage: Handbagage (10 kg), reiskoffer (23 kg) en golftas (20 kg) per persoon 

Ontvangst en support door onze lokale agent op de luchthaven + 24/7 lokale support 

Privé Transfers naar alle hotels en golfbanen 

Golf: 5 greenfees op genoemde golfbanen (zie tekst) 

  Golf Clinic: Verbeter uw Golfspel o.b.v. 2 personen (5 dagen, circa 10 uur les) 

Golf Academy: volledig gebruik van de oefenfaciliteiten van de genoemde golfbanen  

Gratis WiFi in alle hotels in dit golfpakket 

EXTRA KOSTEN 

Reserveringskosten + bijdrage Garantiefonds: € 25 per boeking 

OPTIONEEL 

Toeslag verblijf in (Arabella) Grand Deluxe Room: € 14 per persoon per nacht 

Toeslag verblijf in (Arabella) Deluxe Suite: € 28 per persoon per nacht 

Toeslag verblijf in (Arabella) Grand Deluxe Suite: € 38 per persoon per nacht 

Toeslag verblijf in (Spier) Signature Riverside Room: € 22 per persoon per nacht 

Toeslag verblijf in (Spier) Signature Riverside Terrace Room: € 28 per persoon per nacht 

Ander golfpakket/type huurauto: op aanvraag 

VERZEKERINGEN (optioneel) 

Kortlopende reisverzekering vanaf € 1,90 per persoon per dag 

Een doorlopende annuleringsverzekering vanaf € 5,50 per persoon per maand 

Een doorlopende reis- en annuleringsverzekering vanaf € 7 per persoon per maand 
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*) Vluchtprijs is onder voorbehoud van de beschikbaarheid en de geldende tariefklasse op het moment van 

vastleggen van de reis. De vlucht is berekend op € 820 p.p. incl. bagage (23 kg) en golftas (eventuele meerprijs 

wordt doorberekend). De reis wordt vastgelegd zodra er voldoende deelnemers zich voor de reis hebben 

aangemeld. 

 


