
TOURS & TIPS

KAAPSTAD - JOHANNESBURG

HAKUNA MATATA
VAN KAAPSTAD NAAR  
JOHANNESBURG VIA  
LESOTHO EN SWAZILAND

flink dalen. In de hoger gelegen gebieden 
geldt dit echter ook voor de temperatuur.

   Je mag met je huurauto Lesotho en Swaziland 
in. Maar je moet dan wel over speciale 
papieren beschikken. Via Sunny Cars kun  
je dit (gratis en gemakkelijk) regelen.

   De ANWB adviseert om een internationaal 
rijbewijs aan te schaffen voor een trip als 
deze. Dit is niet nodig en je bespaart een 
hoop geld en moeite om dit ANWB-advies  
te negeren.

   In Zuid-Afrika rijdt men links. Het kan handig 
zijn om specifiek te vragen naar een automaat 
zodat je niet ook nog eens met links hoeft  
te schakelen.

   Indien er een brede berm is, schuift langzaam 
verkeer vaak naar links zodat achteropkomend 
verkeer in kan halen. De meeste automobilisten 
bedanken na het inhalen door even het 
gevarenlicht aan te zetten waarop de 
gepasseerde kort groot licht geeft.

Deze Sunny Cars road trip begint met een zachte landing in Kaapstad. Hier stap je  
vanuit het vliegtuig zo onder de douche en in bed om de volgende dag fris als een  
hoen aan je reis te beginnen. Stad, natuur, cultuur, geschiedenis, wijn, lekker eten, 
braai, neushoorns, olifanten, bushbaby’s en adembenemende landschappen -  
alles en meer trekt voorbij aan je Sunny rental car. Onderweg van Kaapstad naar  
Johannesburg rijd je ook nog eens de Middeleeuwen binnen in het bergkoninkrijkje 
Lesotho en treed je in de voetsporen van Prins Bernhard in Swaziland.

ROUTE

  DAG 1 - KAAPSTAD INTERNATIONAL 
LUCHTHAVEN

  ACCOMMODATIE: 
  Hotel Verde - Afrika’s duurzaamste hotel  

met luxe kamers en top ontbijt
 Web: www.hotelverde.co.za
 
DAG 1 - ZACHTE LANDING
Amsterdam en Kaapstad worden gescheiden 
door een 11 uur lange vlucht. De meest relaxte 
manier om deze afstand en halve dag te over - 
bruggen is om een Economy Comfort stoel  
te boeken op de KL0597. De nationale trots 
vertrekt om een uur of 10.00 vanaf Schiphol en 
land rond 21.00 op Cape Town International 
Airport dat je - dankzij het WK 2010 - blinkend 
verwelkomt.
Na een vlotte douane afhandeling en gratis ritje 
met de shuttle begint je verblijf in Zuid-Afrika 
een uurtje na de landing met een verfrissende 
douche en een duik in het heerlijke bed van 
Hotel Verde. 
 

 

  DAG 2 T/M 5 - LLANDUDNO

ACCOMMODATIE: 
Petite Paradis - Cottage met uitzicht op zee in 
Beverly Hills van Kaapstad
Web: www.capestay.co.za/llandudnocottage

DAG 2 - PETITE PARADIS
Voordat je aanschuift bij één van de beste 
hotel  ontbijten ever kun je eerst een duik nemen 
in de eco-pool. Hierna is het tijd om de auto  
op te halen. Met de hotel shuttle rijd je naar  
de verhuurder en na een grondige inspectie  
van het in- en exterieur van de auto en de 
benzinestand begint je reis aan de linkerkant 
van de weg.

Heb je Petite Paradis gereserveerd voor de 
komende nachten en ben je van plan sowieso 
de highlights van Kaapstad te gaan doen?  
In dat geval is het verstandig om eerst even 
langs het Waterfront te rijden. Het Waterfront 
is zeer commercieel (boodschappen doen bij 
Woolworths of Pick ’n Pay) en toeristisch. Maar 
hier worden ook de kaarten verkocht voor de 
- bijna verplichte - trip naar Robbeneiland. In 
het hoogseizoen zijn deze snel uitverkocht dus 
als je ze nog niet thuis via internet hebt gekocht 
sla je hier je slag en parkeer je je auto zo’n beetje 
op de kade bij het Victoria & Alfred (V&A) 
Waterfront Shopping Centre.

TIPS

   Deze road trip is een zogenaamde one-way. 
Dit scheelt tijd, maar kost ook wat meer 
omdat je drop-off kosten moeten betalen. 
Kijk goed naar welk type auto je huurt,  
dit kan aanzienlijk schelen in de extra fee.

   Parkeer je ergens in Zuid-Afrika, dan is de 
kans zeer groot dat er iemand in een hesje 
komt vragen of hij op je auto moet letten. 
Altijd doen en bij terugkomst 10 tot 20 Rand 
(als je lang weg bent geweest) betalen.

   Rijden in het donker is iets dat je het best 
kunt voorkomen. Het ontbreken van 
verlichting maakt het nog moeilijker om alle 
mensen en dieren te zien die al dan niet lopend 
gebruik maken van de (snel-)weg. Ook rijden 
er ’s avonds meer mensen onder invloed.

   Laagseizoen: Van mei tot en met september 
kunnen de prijzen van eten en overnachten 
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Nog geen trek in Kaapstad? Drop dan eerst je 
bagage bij Petit Paradis en ga dan lunchen bij 
The Foodbarn in de Noordhoek Farm Village.  
Je rijdt hier heen via de wonderschone 
Chapman’s Peak Drive en op de terugweg kun 
je je avond eten (voor op de braai of beneden 
op het strand van Llandudno), ontbijt en 
eventuele alcoholica kopen in het voormalige 
vissersdorpje Houtbay.

DAG 3 - ROBBENEILAND EN DE TAFELBERG
Een bezoek aan Robbeneiland kun je het beste 
in de morgen plannen. Zo heb je de rest van  
de dag om andere dingen in Kaapstad te doen. 
Bijvoorbeeld de Tafelberg op lopen of - voor de 
minder getrainde c.q. mens van het gemak) -  
op met de kabelbaan. 

 
Een bezoek aan Robbeneiland is een redelijke 
opgave. Niet alleen vanwege de beschamende 
geschiedenis die deels wordt vertelt door een 
ex-gevangene maar ook omdat men het bezoek 
tot in den extreme heeft georganiseerd. Je zit 
daarom een groot deel van de tijd in een bus  
en hebt uiteindelijk maar een paar minuten om 
even vrij rond te lopen en de historie van het 
eiland op je in te laten werken voordat de boot 
je in 3 kwartier weer afzet op de vaste wal.
 
Weer vrij om te gaan en te staan waar je wilt kun 
je op de historische Longstreet lunchen, door de 
Company’s Garden (Kompanjiestuin) wandelen 
en - wanneer de mist geen spelbreker is - de 
Tafelberg op waar je soms letterlijk met je hoofd 
in de wolken loopt met Kaapstad aan je voeten.

DAG 4 - THE OLD BISCUIT MILL MARKET
Alle steden in Zuid-Afrika hebben stukken waar 
het risico op calamiteiten wat hoger is dan in  
de gemiddelde Nederlandse stad. En Kaapstad 
is geen uitzondering. Ook hier vind je veel 
armoede, werkloosheid en ongelijkheid.  

Sinds het WK in 2010 is de stad positief  
- en mondjesmaat - aan het veranderen.
Bijvoorbeeld in het gebied rondom de  
Old Biscuit Mill. Hier vindt op zaterdag de 
Neighbourgoods Market plaats en ben je in  
de buurt ga hier dan zeker heen. 

De oude koekjesfabriek is veranderd in een 
postindustriële plek vol boetiekjes en (sterren)- 
restaurants. De wijk rondom de fabriek  
- Woodstock - biedt een scala winkeltjes en 
plekken te eten in een smeltkroes van hipsters, 
buurtbewoners en toeristen. Je auto parkeer  

je in de buurt en je laat de man die op je 
afkomt snellen zodra je je bolide parkeert er 
voor 10 rand (betalen achteraf) op passen.  
The Potluck Club en Test Kitchen zijn restaurants 
waar je voor moet reserveren, maar om de 
hoek op 68 Bromwell Street vind je een minder 
fancy maar zeer aangename oldtimer burger 
bar genaamd de Three Feathers Diner.

DAG 5 - KAAP DE GOEDE HOOP
Je kunt er vanuit Llandudno naartoe fietsen, 
maar de meeste mensen kiezen er voor om er 
‘gewoon’ heen te rijden: de beroemde Kaap  
de Goede Hoop. Je komt er via Chapman’s 
Peak, - het strand van - Muizenberg en - zeker  
‘s ochtends vroeg - via de lokale vismarkt  
van Fish Hoek waar de specialiteit verse of 
gedroogde snoekbaars is. 

Na Fish Hoek gaat het zuidwaarts richting de 
pinguïns van Boulders Beach. Nog zuidelijker 
kom je bij het voormalige einde van de wereld: 
Kaap de Goede Hoop. Twee oceanen beuken 
hier op elkaar, het ligt in een prachtig natuurpark 
- inclusief struisvogels - en zelfs het restaurant 
is van boven toeristisch niveau. Voor een hemels 
uitzicht neem je de funiculaire omhoog naar de 
vuurtoren, voor de lichaamsbeweging loop je 
vanaf het restaurant een rondje van een uur of 
stap je op een (huur-)fiets.

  DAG 6 & 7 - FRANSCHHOEK

 ACCOMMODATIE: 
  Franschhoek Manor - Romantische luxe in 

Kaapse architectuur
 Web: www.franschhoekmanor.co.za

DAG 6 - HET WIJNGEBIED IN
Franschhoek is Zuid-Afrika’s culinair en wijn 
paradijs. Het dorp ligt op slechts anderhalf uur 
rijden van Kaapstad. Neem je een kleine omweg, 

dan kom je langs een paar andere highlights 
van de Kaap zoals het architectonisch en 
cultureel interessante Taalmonument bij Paarl en 
de oude universiteits- en wijnstad Stellenbosch 
waar je net buiten het stadje je vingers aflikt  
en je ogen uitkijkt bij de wijn- en olijfgaard  
c.q. galerie Tokara.

In Franschhoek is het vervolgens zaak om even 
te relaxen. Bij een van de twee zwembaden van 
de Franschhoek Manor, lopend door de wijn-  
velden, met een boek of ‘gewoon’ met een glas 
wijn in de tuin of bij de openhaard. ’s Avonds 
kun je bijvoorbeeld gaan eten bij Le Foliage 
waar je dan al een paar maanden geleden een 
tafel hebt geboekt...

DAG 7 - OP DE FIETS
De heuvels door en wijnvelden in… dat kun je 
hier het beste op de fiets doen. Voor een 
schappelijke prijs huur je er een - met vering - 
bij Cycle 4 Life: shop 6 La Rue des Roses, vlak  
bij de Pick ‘n Pay. Routekaart en water krijg je 
erbij en hoe je ook fietst, je komt altijd langs 
een wijngaard en dat betekent proeven.

La Motte is zo’n wijngaard waar je kunt proeven 
en eten. Het wijnhuis heeft ook een museum 
met aandacht voor de eeuwenoude geschiedenis 
en een schitterende tuin. Een andere optie om 
- nog beter - te eten en eventueel wat moderne 
kunst aan te schaffen is het uit de 17e eeuw 
stammende Grand Provence. Hier zit je onder 
de platanen en voel je je een God in Frankrijk.

  DAG 8 - SWELLENDAM

 ACCOMMODATIE: 
  Schoone Oordt - Historisch boutique hotel  

in dorp vol geschiedenis
 Web: www.schooneoordt.co.za

DAG 8 - OFF THE BEATEN TRACK
Snel is niet altijd mooi. Dit geldt zeker voor  
de snelste weg naar Swellendam: de N2.  
Wil je letterlijk off the beaten track, ga dan via 
Robertson rechtsaf richting Vrolijkheid Nature 

http://www.franschhoekmanor.co.za
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Reserve (een goede picknickspot) en McGregor 
(Kaaps architectuur dorpje en moeite waard 
even in te rijden). Vlak voor McGregor neem  
je de onverharde weg richting Klipspringer 
Accommodation en Stormsvlei door een 
heuvelachtig landschap met af en toe een 
schaap of een schoolkind. Aan het eind kruis  
je de R317 die je - alsnog via een stukje N2 - 
naar Swellendam leidt.

Swellendam is één van de oudste stadjes van 
het land en heeft naast Kaapse architectuur  
op de ambitieus gedoopte ‘Golden Mile’ veel  
te bieden aan galeries (waaronder een heuse 
bijenwinkel), restaurants en als kers op de taart 
een van de beste hotels in de Westkaap: het 
met veel liefde gerestaureerde Schoone Oordt. 
Hier kun je het stof afspoelen in het zwembad, 
aan de oude bar hangen, eten in het streek-
gerechten restaurant of - in de winter - 
opwarmen bij de openhaard in je kamer.  
Mocht het restaurant (The Conservatory) van 
Schoone Oordt vol zijn, dan is Field and Fork 
een ander culinair pareltje dat - op loopafstand - 
is gehuisvest in de oude gevangenis.

Terug in Corktown kun je - onder het genot  
van één van de meer dan 100 cocktailkeuzes - 
 de dag en je verblijf in de Motor City de revue 
laten passeren, in het naast de deur gelegen 
Sugar House.

  DAG 9 - PLETTENBERG BAY

 ACCOMMODATIE: 
  Grand Café & Rooms - Upscale vintage  

met uitzicht op zee 
  Web: www.grandafrica.com/

GrandCafeandRoomsPlettenberBay.aspx

DAG 9 - WALVIS SPOTTEN
Over de Garden Route met links en rechts 
kleine dorpjes en baaien, zweef je richting 
Plettenberg Bay. ‘Plet’ is een laid-back badplaats 
waar je tussen juli en december de Southern 
Whale voorbij kunt zien trekken.

Het meest bijzondere hotel van Plettenberg is 
het met vintage design ingerichte Grand Café & 
Rooms waar je ook erg goed kunt eten. Vlakbij 
het hotel staat een eeuwenoud Engels kerkje 
dat je passeert op weg naar een ‘whale watch 
point’ boven op de heuvel. Vanaf hier kun je ook 
afdalen naar het brede strand om te loungen in 
een strandtent of in een kano de zee op te gaan. 
Een whale watch tour boeken kaan natuurlijk 
ook. Heb je geluk, dan kun je de Southern 
Whales bijna aanraken terwijl de ondergaande 
zon op de achtergrond de zee kust.

  DAG 10 & 11 - CAMDEBOO CONSERVANCY

 ACCOMMODATIE: 
  Langfontein Guest Farm - Eeuwenoud juweel 

in de schatkist van de Karoo
 Web: www.langfonteinfarm.co.za

DAG 10 - DOOR DE MODDER
Na de laatste blik van deze reis op de oceaan 
checken avonturiers nog even het weer voor 
vandaag en dat van de afgelopen dagen.  
Was, is en blijft het droog, dan kun je vlak  
voor Knysna rechtsaf slaan en de R339 
- a.k.a. Prince Alfreds Pass - opdraaien. Deze 
pass brengt je via onverharde bergwegen langs 
riviertjes en door de jungle naar de Karoo. 
Zonder 4x4 is dit te doen, maar alleen wanneer 
het dus langere tijd droog is geweest en je geen 
angst hebt voor smalle, bochtige dirt roads en 
modderpaden. 

Ben je uiteindelijk de pas over, dan kun je 
bijkomen in Willowmore bij een zeer bijzonder 
etablissement: Sophie’s Choice. Dit is een 
coffeeshop, restaurant en antiekzaak in één en 
de hoofdreden dat Willowmore - i.t.t. tot het 
verderop gelegen Aberdeen - een leefbaar en 
energiek stadje is. Je kunt hier het beste ook 
even boodschappen doen voor op de braai  
in Langfontein. Hout voor de haard en BBQ 
worden daar geregeld, evenals een vers brood 
bij aankomst. De rest kun je het beste hier 
kopen want even naar de supermarkt betekent 
in de Karoo een ritje van 2 uur.

DAG 11 - IN THE MIDDLE OF NOWHERE
Slapen op Langfontein betekent onthaasten en 
denken: ‘Was ik maar een nacht extra gebleven.’ 
Denk hier van te voren dus over na zodat je 
misschien wel een avond langer kunt genieten 
van de spectaculaire zonsondergang in je 
achter tuin, de bijna 200 jaar oude 1830  
Cottage, de ontelbare sterren, gastvrijheid  
en oorverdovende stilte in the middle of 
nowhere. 

Blijf je langer, dan kun je ook je tijd nemen om 
Graaff-Reinet en vooral het Camdeboo National 
Park te bezoeken. Hier wacht de Valley of 
Desolation op je, net als de mountain zebra’s, 
struisvogels en een hele collectie antiloop-
achtigen.

 DAG 12 - CLARENS

 ACCOMMODATIE: 
  Protea Hotel Clarens - Comfort omgeven  

door kunst en natuur 
  Web: www.proteahotels.com/hotels/Pages/

protea-hotel-clarens.aspx

DAG 12 - KILOMETERS VRETEN
Tussen het laagland van de Karoo en het hoog- 
land rond Clarens liggen 700 lange kilometers. 
Met twee korte benzine en rust-stops overbrug 
je deze afstand in een uur of 8. De windmolens 
die al de hele tijd in de Karoo naar je zwaaien 
worden onderweg in de Free State langs de 
kant van de weg in miniatuur vorm, gemaakt 
van ijzerdraad aangeboden. Mocht je er één als 
souvenir mee willen nemen: na Middelburg 
kom je ze niet meer tegen.

Aangekomen in Clarens kun je je intrek nemen 
in het redelijk luxe en betaalbare Protea Clarens 
Hotel. Vraag naar een kamer met mountain view 
zodat je de zon kunt zien spelen met de zand- 
stenen bergen voordat je geniet van de relaxte 
vibe rond het 1 minuut verderop gelegen 
dorpsplein dat is omringd door restaurants en 
boetiekjes.
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 DAG 13 T/M 15 - LESOTHO

  ACCOMMODATIE:  
Maliba Lodge - Hemels paleis in  
The Kingdom in the Sky

 Web: www.maliba-lodge.com

DAG 13 - KINGDOM IN THE SKY
Onderweg naar Caledonspoort - de grens-
overgang met Lesotho - passeer je JenLee’s 
Country Shop and Bistro waar je uren kunt 
rondscharrelen omringd door antieke curiosa, 
koffie en taart. JenLee’s winkel - met oldtimers 
in de tuin - is al een stap terug in de tijd, maar 
na het passeren van de grensovergang ben je 
pas echt gearriveerd in een wereld waarvan je 
dacht dat deze al 100 jaar niet meer bestond… 

…Rijdend tussen ezels, ossenwagens en van 
takken en leem opgetrokken hutten kom je 
uiteindelijk aan bij de poort van het Tsehlanyane 
National Park. Je hebt dan al een lamme arm 
van het continu zwaaien naar mensen gewikkeld 
in schitterende dekens. In de tussentijd is  
het oppassen geblazen voor de liefde van de 
Lesothoriaan voor verkeersdrempels die  
- met of zonder aankondiging - een eigenzinnig 
heuvellandschap tussen de bergen vormen. 
Bergen waartussen de schitterende 5-sterren 
Mountain Lodge Chalets van Maliba zijn 
geboetseerd en waar een warm welkom het 
begin is van een luxueus verblijf op ruim 2000 
meter hoogte in het ‘Kingdom in the Sky’.

DAG 14 - KRUISTOCHT IN SPIJKERBROEK
Met een gids naar het dorp net buiten de 
poorten van het Tsehlanyane National Park,  
is een must-do wanneer je in de Maliba Lodge 
slaapt. Niet alleen komt de opbrengst (het kost 
ongeveer vijftien euro voor twee) ten goede 
aan de gemeenschap, het geeft je een unieke 
mogelijkheid om zonder gene te kijken, praten 
en kennis te maken met de gemiddelde bewoner 
van het bergstaatje. Zonder bezwaar foto’s 
maken is ook een pre.

De twee uur durende privé-tour brengt je op de 
lagere school, naar een primitieve bierbrouwerij 
annex dorpscafé en - als hij niet op consult is - 
de traditionele dokter van het dorp.

DAG 15 - NATUURBADEN
Bij goed weer begint de dag weer met een 
uitgebreid ontbijt buiten op het terras bij het 
hoofdgebouw. De calorieën kun je er vervolgens 
aflopen op één van de wandelroutes door de 
bergen rond de lodge.

Er zijn verschillende trails, variërend in gradatie, 
afstand en tijdsduur. Onderweg kom je langs de 
rivier, natuurlijke zwembaden en watervallen. 
Je kunt je zwembroek dus meenemen.

  DAG 16 - SWAZILAND
  Accommodatie: Nkonyeni Lodge &  

Golf Estate - Golfbaan in de jungle
 Web: www.nkonyenilodgeandgolfestate.com

DAG 16 - STEMPELEN
Land uit-in-uit-in. Er komen aardig wat 
stempeltjes tussen Lesotho en Swaziland. 
Nadat je Lesotho uit bent en weer in Clarens 
bent gearriveerd volg je de weg naar en door 
het Golden Gate Highlands Park. Dit zijn direct 
de meest spectaculaire kilometers van de  
600 die je er vandaag moet afleggen.

Aan het eind van de rit - zorg dat dat voor het 
invallen van de duisternis is - arriveer je zo dicht 
mogelijk bij het pick-up point van het Mkhaya 
Game Reserve. Een zeer vreemde - maar prima - 
locatie is het Nkonyeni Lodge & Golf Estate,  
een golfbaan in een van de armere landen op 
aarde met als een biljartlaken zo gladde greens 
die in de jungle liggen. Even zwaaien naar je 
mede-gasten die in een golfkarretje voorbij 
rijden en het gevoel van vervreemding is 
compleet.

  DAG 17 & 18 - MKHAYA GAME RESERVE

  ACCOMMODATIE: 
  Stone Camp - Olielampen en open hutten 

tussen olifanten en neushoorns 
 Web: www.biggameparks.org/mkhaya

DAG 17 - THE BIG 4
In minder dan anderhalf uur ben je bij het 
Mkhaya pick-up point. Ontbijt met uitzicht op 
de greens is dus een prima begin van de dag 
wanneer je om 10:00 uur hebt afgesproken bij 
het pick-up point. Eenmaal in Mkhaya laat je je 
auto achter bij het Ranger Station en begint de 
eerste safari al direct op weg naar het Stone 
Camp. 

Mkhaya heeft geen elektriciteit maar wel vier 
van de Big 5. De leeuw woont hier niet omdat 
men liever niet heeft dat de zeldzame dieren 
die hier rondscharrelen worden opgegeten.  
‘s Avonds - in je open hut - slaap je met een 
olielamp op je nachtkastje en bij het toilet 
onder een deken van sterren, omringd door 
lachende hyena’s en de krijsende bushbaby’s.

DAG 18 - NEUSHOORNS EN HORNBILLEN
Na een nacht vol gekraak en dierengeluiden 
wordt je rond 5.45 uur gewekt met een zacht 
‘good morning’. Koffie en koekjes om te dag 
mee te beginnen en dan half slapend de Jeep  
in voor de ‘voor dag en dauw safari’ waar de 
dieren net als jij nog wakker aan het worden 
zijn en de maan langzaam plaatsmaakt voor de 
ochtendzon. 

Neushoorns, giraffes, buffels, wildebeest, 
mestkevers, nyala’s, koedoe, sabel, hyena’s, 
luipaarden, olifanten, krokodillen en hornbills. 
Het lijkt wel of Noah zijn ark heeft laten leeg- 
lopen hier, zoveel dieren leven er in Mkhaya 
Game Reserve. Bij thuiskomst in het Stone 
Camp staat je ontbijt klaar bij de rivier en is het 
vechten met de brutale apen wie als eerste bij 
al het lekkers is. Het schema voor de rest van  
de dag staat dan al vast: eten - (wandel-)safari - 
eten - safari - eten - slapen.

http://www.maliba-lodge.com
http://www.nkonyenilodgeandgolfestate.com
http://www.biggameparks.org/mkhaya
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  DAG 19 T/M 21 - JOHANNESBURG

 ACCOMMODATIE: 
  12 Decades Art Hotel - Hip design aan 

opbloeiende rafelrand
 Web: www.urbanhiphotels.com/12-decades/

DAG 19 - URBAN JUNGLE
De urban jungle en wereldmisdaadstad 
nummer 1 - Jo-burg - ligt op slechts 5 uur rijden 
van de echte jungle. Voor veel mensen is deze 
stad vooral om links te laten liggen op weg naar 
het O.R. Tambo vliegveld, maar wie goed oplet 
en zich verdiept in de omgeving hoeft echt niet 
bang te zijn en vindt een hoop moois tussen 
alle lelijkheid. 

In de stad is je auto niet veel waard (behalve 
voor mensen die er geen een hebben) dus  
lever deze af op het vliegveld en neem de taxi 
naar je hotel. Een zeer betrouwbare chauffeur 
is Jackie Ramphekoa die je in een nieuwe, 
schone auto op het vliegveld oppikt en je bij  
het 12 Decades Art Hotel in Maboneng afzet. 
Jackie’s contact details: +27 823580005 of 
jackieramphekoa@yahoo.com. 
Met Uber (even app installeren voor je vertrek) 
en de City Sightseeing Bus verplaats je je 
comfortabel en veilig binnen de stad, maar 
slaap je inderdaad in Maboneng dan kun je  
hier lopend naar een restaurant of galerie.

DAG 20 - APARTHEID
Net als het gebied rond The Old Biscuit Mill in 
Kaapstad, heeft Maboneng veel te danken aan 
buurtbewoners die een paar jaar geleden zijn 

begonnen met een markt. Ben je op zondag 
hier, ga dan naar de Sunday Market waar 
vrolijkheid, kunst en eten de boventoon voeren.

Minder vrolijk, maar wel iets dat je zou moeten 
doen, is een bezoek brengen aan het Apartheids- 
museum. Bestel een Uber of stap op de City 
Sightseeing Bus (de halte is een korte taxirit  
van je hotel) die ook voor de deur van dit 
imponerende boegbeeld van de donkere 
geschiedenis van dit verscheurde land stopt.

DAG 21 - SOWETO OP TWEE WIELEN
In andere wereldsteden sla je misschien een 
ritje met de welbekende rode bus af, maar in 
Johannesburg is het een uitstekende manier  
om de veilige plekken in de stad te bezoeken. 
Een hele ander manier om - de minder veilige 
plekken van - de stad te bezoeken is op de fiets. 

Je kunt met Soweto Bicycle Tours  
(www.sowetobicycletours.com) al fietsend 
kennis maken met de bewogen historie van dit 
bekende stadsdeel. Een andere optie is om het 
bekende Ponte City gebouw dat zowel een icoon 
van de stad als van het misdadige verleden is te 
bezoeken. Ook hier kun je met een gids (alleen 
op zaterdag) naartoe. Je regelt dit bij Dlalanje 
(www.dlalanje.org) en kunt aan het eind van de 
dag je bagage oppikken en rustig aan richting 
O.R. Tambo vertrekken waar rond 23.00 uur de 
KLM je samen met onvergetelijke herinneringen 
rechtstreeks naar huis vliegt.

NAVIGATIE

Bijna altijd krijg je van de verhuurder wegen-
kaarten mee. Een eigen, meer gedetailleerde, 
kaart kan echter prettig zijn om mee te nemen. 
Een GPS geeft daarnaast een hoop rust tijdens 
het rijden en kost je rond de 5 euro per dag.  
Via marktplaats een TomTom of een SD-kaartje 
kopen kan - naast het gebruik van je smartphone - 
 een hoop geld schelen. Let wel op dat Lesotho 
en Swaziland ook op je GPS/smartphone staan.

OVERNACHTINGEN

Zuid-Afrika staat bekend om haar luxe lodges 
op de meest bijzondere locaties. Met dank  
aan de goedkope Rand zijn deze droomplekken 
- zeker in het laagseizoen - ook nog eens goed 
te betalen.

In deze Sunny Cars road trip hebben we voor 
iedere dag c.q. nacht bijzondere adresjes 
opgenomen. Mochten deze vol, te duur of  
niet naar wens zijn, dan kun je bijvoorbeeld  
via AirBnB, Booking.com of - in het geval van 
last-minutes - Hotwire.com.

TOT SLOT

Wil je de Big 5 volledig kunnen afkruisen op je 
lijstje en heb je meer zin in de echte dan in de 
urban jungle? Op minder dan 5 uur rijden ten 
Noorden van Mkhaya Game Reserve ligt het 
wereldberoemde Kruger National Park. Hier vind 
je behalve vergezichten over de Afrikaanse 
wildernis de ontbrekende schakel in het 
ecosysteem van Mkhaya: de leeuw.

LINKS

  Beste deals voor autohuur:   
www.sunnycars.nl

  Goedkope last minute hotels:   
www.hotwire.com

 Privéhuizen, kamers, B&B’s:
 www.airbnb.nl
 www.wimdu.nl
  Load shedding Kaapstad:   

www.capetown.gov.za/en/electricity/Pages/
LoadShedding.aspx

  Load shedding Johannesburg:  
www.citypower.co.za/customers/pages/
load_shedding.aspx

  Kaapstad tips & tricks:   
www.timeout.com/cape-town

  Kaapstad reisblog:     
www.thetravelista.net/category/destinations/
africa

  Johannesburg tips & tricks:   
www.inyourpocket.com/johannesburg/
Whats-on-in-Johannesburg

  City Sightseeing Jo-burg:   
http://www.citysightseeing.co.za/joburg

Deze route is geschreven door Robert de Koning/
www.journeylism.nl voor Sunny Cars
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