
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 

 

Vrijdag 30 oktober 2020 
 Vlucht naar Kaapstad 
 
 
Zaterdag 31 oktober 2020 
 Aankomst op de luchthaven en privé-vervoer 

naar Hermanus  
 Bezoek aan Almenkerk Wine Estate en lunch 
 Aankomst in B&B in Hermanus  
 Kennismaking met de racefietsen 
 Diner in Hermanus 
 
 
Zondag 01 november 2020 
 Ontbijt in de B&B in Hermanus 
 Fietsrit naar Franschhoek via Theewaters Nature 

Reserve 
 Aankomst Auberge Clermont in Franschhoek 
 Verkenning Franschhoek 
 Diner in Franschhoek 

Maandag 02 november 2020 
 Ontbijt in Auberge Clermont 
 Fietsrit rond Franschhoek 
 Bezoek aan Babylonstoren met lunch 
 Bezoek aan wijnproeverij 
 Diner in Franschhoek 
 
 
Dinsdag 03 november 2020 
 Ontbijt in Auberge Clermont 
 Fietsrit naar Stellenbosch 
 Picknick in Stellenrust wijndomein met proeverij 
 Aankomst Bonne Esperance in Stellenbosch 
 Verkenning Stellenbosch 
 Diner in Stellenbosch 
 
 
Woensdag 04 november 2020 
 Ontbijt in Bonne Esperance 
 Fietsrit naar Constantia 
 Lunch in Constantia Glen Wine Estate 
 Aankomst Ibis House in Constantia 
 Diner in Constantia 
 



Donderdag 05 november 2020 
 Ontbijt in Ibis House 
 Koninginnenrit via Chapman’s Peak Drive naar 

Kaap De Goede Hoop. Eventuele stop aan 
Boulder’s Beach (pinguins) 

 Diner in Constantia 
 
 
Vrijdag 06 november 2020 
 Ontbijt in Ibis House 
 Beklimming te voet van de Tafelberg bij mooi 

weer 
 Daguitstap naar Kaapstad 
 Diner in restaurant Gold in Kaapstad 

Zaterdag 07 november 2020 
 Ontbijt in Ibis House 
 Eventueel bezoek aan The Waterfront in 

Kaapstad 
 Vertrek naar de luchthaven 
 Nachtvlucht naar België 

 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 

PRAKTISCH 
 
 

Mee te nemen 
 Internationaal paspoort (min. 3 maanden geldig 

na terugkomst !) 
 Eventueel credit card en ZAR (Zuid-Afrikaanse 

Rand) 
 Goede, gesloten wandelschoenen 
 Rugzakje 
 Zwemkledij 
 Persoonlijke medicatie 
 Zonnecrème (niet in handbagage) 
 Pet of hoed als bescherming tegen de zon 

Fietsers niet vergeten 
 Helm, pedalen en fietsschoenen, liefst in de 

handbagage (zorg dat je schoenplaatjes in orde 
zijn) 

 Zonnebril 
 Koerskledij 
 Rugzakje (om mee te geven met de volgwagen) 
 Regenjasje 
 Fietscomputer met houder voor op de fiets 
 Binnenbandjes (min. 2 stuks). Opgepast, geen 

CO2-patronen, want die mogen niet op het 
vliegtuig 



Pakketreis : 2980 EUR 
 Vliegtickets Brussel-Kaapstad en Kaapstad-

Brussel 
 Alle overnachtingen op basis van een 2-

persoonskamer 
 Ontbijt, lunch en diners (exclusief dranken) 
 Alle transport ter plaatse 
 Alle wijndegustaties 
 Professionele, Nederlandstalige begeleiding op 

de fiets en in de volgwagen 
 Goodiebag: 2 bidons, fietstruitje “BIDONG” en 

professionele waszak 
 Sportdrank en -voeding 
 Fooien ter plaatse 
 Dossier- en administratiekosten (30€ pp.) 
 Prijzen op basis van min. 8 deelnemers en op 

basis van de huidige koers van de Zuid-
Afrikaanse Rand (1 EUR=16 ZAR) 

Niet inbegrepen in de reis 
 Annulering- en reisbijstandsverzekering VAB: 

o Annulering: 160,00€ pp. (op basis van 
pakketreis + racefiets) 

o Reisbijstand & bagage: 60,00€ pp. 
o Combinatiepakket: 224,00€ pp. (op basis 

van pakketreis + racefiets) 
 Opleg voor racefiets (220EUR/fietser) 
 Opleg voor elektrische racefiets (390€/fietser) 
 Persoonlijke uitgaven 
 Single kamer (450€/pers) 
 Extra bezoeken of activiteiten op vraag van de 

groep 
 Aperitieven, dranken of andere extra’s die 

worden gevraagd in restaurants 
 Programma kan aangepast worden door de 

organisatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


