TOURS & TIPS
TERUGREIS
	Vanuit Oudtshoorn over de R328 naar het
noorden. Zo’n 50 km van deze route voert
over de kleinste weg van dit traject - van
Prince Albert naar Prince Albert Road. Daarna
verder over de N1 naar het westen naar
Touwsrivier - De Doorns en Worcester. Deze
rit is goed in één dag te doen. Naar Kaapstad
terug over de N1 door de spectaculaire
Hugenotentunnel of met een lus over de
wegen R43/44 via Paarl, voor wie een dag wil
besteden aan Ceres.

DE WIJNGAARDEN
VAN ZUID-AFRIKA

ZUID-AFRIKA

REISDUUR

Zuid-Afrikanen noemen hun Route 62 ‘de langste wijnroute van de wereld’. Ze loopt
dwars door de westelijke en de oostelijke Kaapprovincie - van Kaapstad naar Port
Elisabeth. Route 62 heeft een totale lengte van 850 kilometer. Voor reizigers die in
Kaapstad beginnen en eindigen, is het aan te raden om het struisvogelland van
Oudtshoorn (ca. 500 km) als keerpunt te kiezen en voor de terugreis een paar hoogst
interessante ommetjes te kiezen.

De langste wijnroute loopt bepaald niet alleen
door wijnvelden. Ze biedt ook prachtige
uitzichten op gevarieerde natuur en komt door
dorpen en stadjes die de moeite van een stop
waard zijn. Route 62 loopt van west naar oost
vrijwel gelijk op met de beroemde kustroute
die ‘Tuinenroute’ heet, maar het verschil
tussen de landschappen langs beide reiswegen
is enorm.

DE ROUTE
	We kiezen voor een route die op de heenreis
het meeste zicht biedt op de meestal zeer
schilderachtig gelegen wijngaarden van
Zuid-Afrika. Deze route is ook de meest
comfortabele - de wegen zijn goed tot zeer
goed. De wegen op de wat avontuurlijker
terugreis (door het soms dorre land van de
Kleine Karoo) zijn niet slecht, maar wel
smaller en met behoorlijke
hellingspercentages.

HEENREIS
	Vanuit Kaapstad via de N1 naar Paarl en
dan via de R44/R43 over Gouda -Tulbach Wolseley - Worcester - Robertson naar de
R62, die ongeveer bij Montagu begint.
Daarna is de R62 de enige echte weg in de
verre omgeving die via Barrydale, Ladysmith
en Calitzdorp de laatste grote wijngaarden
van de Westkaap bereikt bij Oudtshoorn.

	Een week op en neer is genoeg, er tien dagen
voor uittrekken is nét iets relaxter.

GAAN ZIEN
	Beide routes bieden bijzondere uitzichten
op gevarieerde landschappen. In het
stroomgebied van de Breede Rivier en andere
rivieren liggen enorme wijngaarden tegen
de hellingen. In het woestijnachtige gebied
van de Kleine Karoo geniet de reiziger van
vergezichten op bergmassieven.
	De steden en dorpen op het eerste deel van
de route zien er riant uit, met mooie huizen
en prachtige tuinen. Meer naar het oosten
overheerst de soberheid, zo geen nette
armoede. Oudtshoorn is een centrum van
de fascinerende struisvogelteelt. De Ostrich
Show Farm geldt als het beste adres om er
alles van te zien. De Cango Caves in deze stad
vormen een veelbezocht grottencomplex.
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	De terugreis biedt een handvol spannende
paswegen, zoals in het begin naar de
Swartbergen en de Heksenpas. Voorbij
Touwsrivier, waar de druiventeelt is gewijd
aan tafeldruiven, is het landschap vooral in
de herfst uitzonderlijk mooi.
	Wie geïnteresseerd is in het Nederlandse
verleden van deze streek kan overal terecht
in kleine musea, zoals het Fransie Pienaar
Museum in Prince Albert, het Tokelossie
Museum in Bonnievale en het Kleinplasie
Openluchtmuseum bij Worcester. De beste
plekken om te zien waar de Bosjesmannen
woonden, liggen bij Ceres.

TIPS VOOR HOTELS
ONDERWEG
	Nuy Valley Guest House bij Worcester, ideaal
voor wie een dag wil besteden aan
wijnproeven.
	Montagu Country Hotel is een comfortabel
passantenhotel van waaruit ook een
spectaculaire tractorrit naar de bergen wordt
georganiseerd.
	Kagga Gamma Private Game Reserve bij
Ceres, voor wie er tijd en geld voor heeft:
ook dé plek om grotschilderingen van
Bosjesmannen te bekijken (zie ook ‘Links’).

LINKS
	www.southafrica.net
	www.tourismcapetown.co.za
http://www.places.co.za
	www.montagucountryhotel.co.za
	http://kaggakamma.co.za

