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Ontdek de

GARDEN ROUTE
De Garden Route, gaan we dan allemaal tuinen

Liefhebbers van culinaire geneugten vinden alles

bekijken? Het is een veelgestelde vraag. Het

en meer van hun gading in steden als Kaapstad

antwoord: De befaamde Garden Route (of

en Port Elizabeth, maar ook in Wilderness, in

Tuinenroute) is het 800 kilometer lange gebied

Knysna, of in het nieuwe wijngebied in

langs de N2 tussen Kaapstad en Port Elizabeth.

Plettenberg The Crags waar je met paard en

Het gebied heeft die naam gekregen omdat het

wagen wordt rondgereden en luncht tussen de

‘de groene voortuin’ is van Zuid-Afrika en een van

wijnranken.

de toeristische hoogtepunten. Wat ga je

Thrill seekers en zij die houden van actie worden

onderweg zien? Een schilderachtige kustlijn van

op hun wenken en meer bediend in Tsitsikamma

baaien, gouden stranden, bergen, rotspieken,

en bij de surfwalhalla’s St. Francis Bay en Jeffreys

dichte bossen en idyllische witte dorpen en

Bay. Voor golfliefhebbers liggen fantastische

stadjes die zich als parels aan een ketting

golfbanen te wachten en ook safariliefhebbers

aaneenrijgen en uitkijken op de Indische Oceaan.

kunnen hun hart ophalen in de diverse game

Een paradijs voor natuurliefhebbers die verrast

reserves en natuurlijk in Addo Elephant Park.

zullen worden door de weidse, glooiende

De Garden Route biedt alles en is een

heuvels, omzoomd door een bergketen die

fantastische, afwisselende en toegankelijke

gedurende de dag van kleur verandert,

vakantiebestemming.

van fluweelgroen tot mistig
blauw. En door de lange,
verlaten gouden

Ontdek de Garden Route en laat
Zuid-Afrika je verrassen!

stranden en verborgen
baaien tussen de rotsen.
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De Garden Route

ZUID-AFRIKA

Op deze kaart vind je de steden en dorpen die
onderdeel uitmaken van de Garden Route en
Route 62 die in deze gids genoemd worden.

WESTERN CAPE
George
Oudtshoorn
Kaapstad

Swellendam

Knysna

Jeffreys Bay
Tsitsikamma
Plettenberg

Mossel Bay
Wilderness

Hermanus
Arniston
Cape Agulhas
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St. Francis Bay

EASTERN CAPE

Port Elizabeth
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Van Kaapstad
BO-KAAP

BOULDERS BEACH
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naar Hermanus

DE WALVISROUTE
Kaapstad wordt door talloze bladen en tv-pro-

Atlantische oceaan. Op de terugweg kun je even

gramma’s omschreven als een van de mooiste

op bezoek bij de pinguïnkolonie van Boulders

steden ter wereld. Dankzij het heerlijke klimaat,

Beach.

de prachtige ligging aan de Atlantische Oceaan,
de verscheidenheid aan natuur en natuurlijk de

De walvisroute

magische Tafelberg, het strand, het heerlijke eten,

De mooiste route van Kaapstad naar de Garden

de culturele diversiteit. Het is daarom met stip de

Route is de weg langs de Atlantische kust: de R44

mooiste plek om je reis langs de Garden Route te

tussen Gordon’s Bay naar Pringle Bay. En vervol-

beginnen of af te sluiten.

gens langs de fraai aangelegde, bochtenrijke kust-

Bezoek het indrukwekkende Robbeneiland waar

weg met uitkijkpunten om walvissen te spotten

een oud-gevangene je meeneemt langs de cellen

via Betty’s Bay met de pinguïnkolonie en Klein-

in de voormalige gevangenis, inclusief een

mond naar Hermanus, de walvissenhoofdstad van

bezoekje aan de cel van Nelson Mandela. Beklim

Afrika.

de Tafelberg of neem de kabelbaan waarmee je

Hermanus is de enige stad ter wereld waar men

binnen 10 minuten de top bereikt om vervolgens

zelfs een walvisomroeper (de Whale Crier) heeft

te genieten van het prachtige uitzicht. Rij vanuit

aangesteld. Hij of zij patrouilleert langs de kust en

Kaapstad door naar Cape Point en klim naar

blaast op een toeter zodra er walvissen te zien

boven voor een weergaloos uitzicht over de

zijn. Wil je op een fijne manier van het uitzicht op
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BIENTANG’S CAVE

Walker Bay genieten, zoek dan een plaatsje bij restaurant en wine
bar Bientang’s Cave. Het wordt geroemd als het beste whale
watching restaurant ter wereld.
Wijn & kunst
Vanaf het pad langs de klippen kun je tussen juni en november in
Walker Bay vaak tientallen walvissen tegelijkertijd bewonderen. De
grijze giganten komen naar de baai om te baren – de meeste kal
veren worden geboren in de periode juli/augustus – en te paren.
Is het buiten het walvisseizoen ook leuk in Hermanus?
Jazeker. Behalve walvisfonteinen en walvisbankjes om uit te rusten
biedt het gebied rond de oude haven, het hart van Hermanus, ook
een fascinerende en wisselende outdoor collectie moderne kunst,
Sculpture on the Cliffs. De collectie wisselt jaarlijks net voor het
Whale Festival dat altijd eind september plaatsvindt. Hier, bij
Gearing’s Point begint ook het fameuze Cliff Path langs de grillige
rotskust naar de nieuwe haven waar de walvisboten vertrekken.
Onderweg kun je een culinaire stop maken bij Ficks aan de tidal
pool. Deze tapas-cocktailbar is van dezelfde Nederlandse eigenaren
als het fameuze Dutchies bij Grotto Beach, een prachtig strand.
Wijnliefhebbers vinden hun walhalla in de Hemel-en-Aarde Vallei,
waar je langs de R320 talloze wijnhuizen met restaurants en tasting
rooms vindt.
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FICKS

Peter Titmuss / Shutterstock

Quickfacts
Elf tips om je in Hermanus niet te vervelen:
• Shark cage diving: Oog in oog met de great white,
www.whitesharkprojects.co.za
• Whale Watching Flight: vanuit een vliegtuigje de
walvissen spotten, www.africanwings.co.za
• Sea kayaking in het Walker Bay Marine Reserve,
www.walkerbayadventures.co.za
• Fatbike tours door Hermanus en De Kelders,
www.fatbiketours.co.za
• Safari-Style Wine Tour, een hop-on hop-off jeep
door de Hemel-en-Aarde Vallei,
www.hermanuswinehoppers.co.za
• In het achterland van Hermanus ligt het Fernkloof
Nature Reserve waar je prachtige wandelingen kunt


maken, www.fernkloof.com
• Panthera Africa Big Cat Sanctuary, 
www.pantheraafrica.com
• Hermanus First Fridays Artwalk: brengt je langs 16
kunstgaleries waar tot 20 uur een glas wijn en kunst
op je wachten. Meer info bij Hermanus Tourisme
• Big Five Taste Safari: een gastronomische tour door
Hermanus en de Hemel-en-Aarde Vallei,
www.chillguru.com
• Paardrijden langs de walviskust: African Horse
Company, www.africanhorseco.com en
www.heavenandearthtrails.co.za
• Southern Right Charters voor je walvistocht,
www.southernrightcharters.co.za

HEMEL-EN-AARDE VALLEI

CAPE AGULHAS

SOUTHERNMOST TIP MONUMENT
DE MOND
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NATIONAL PARK
Het zuidelijkste puntje
van (Zuid-)Afrika

KASSIESBAAI

Vanuit Hermanus bereik je via Gansbaai en Pearly Beach Cape
Agulhas. Het zuidelijkste puntje van Afrika waar de warme Indische
Oceaan en de koelere Atlantische Oceaan bij elkaar komen. Ja, dat
gebeurt hier en niet bij Kaap De Goede Hoop.
Dit nationale park is een prachtig natuurgebied, waar je een paar
heerlijke uren kunt doorbrengen. Een boardwalk langs de grillige
kustlijn brengt je vanuit de vuurtoren naar de gedenksteen en het
Quickfacts

Southernmost Tip monument.

In het Cape Agulhas National

Het gebied rond Cape Agulhas en het Suiderstrand is beschermd

Park vind je ook het scheeps-

natuurgebied. Je kunt er een deel van de Two Oceans Hiking Trail

wrak van de Meisho Maru.

lopen.
Vanuit het kustdorp Struisbaai rijd je vervolgens naar Bredasdorp
en vandaar naar Swellendam. Maar … dat is jammer. Neem de
moeite om de zandweg naar het kustdorp Arniston te nemen met
de oude vissershuisjes aan Kassiesbaai, de mysterieuze Waenhuiskrans grot die je alleen bij laag water bereikt en het fantastische
natuurgebied De Mond waar je betoverd wordt door de kleuren.
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Van

SWELLENDAM

Swellendam is na Kaapstad en Stellenbosch het
oudste plaatsje in Zuid-Afrika. Ideaal gelegen
halverwege Kaapstad, de fameuze wijnlanden en
de Garden Route. Het langgerekte stadje met als
baken de enorme witte Moederkerk en als toeristisch hoogtepunt het historische Drostdy
museum, ligt in een groene vallei met prachtig
uitzicht op de Langebergen. Het grenst aan het
Bontebok National Park, Marloth Park en de
adembenemende Tradouw Pass. Op een uurtje

Route 62

rijden vind je het De Hoop Nature Reserve.

Het is een van de mooiste autoroutes van

Koppie Alleen wordt in het walvisseizoen gezien

Zuid-Afrika. In Swellendam kies je of je de Garden

als de beste plek aan land om de dieren te zien.

Route via de N2 rijdt, of via de R62 die je naar

In het seizoen (november en december) kun je

Barrydale brengt, en vandaar naar struisvogel-

bramen en bessen plukken bij Wildebraam Berry

hoofdstad Oudtshoorn en naar George. Na

Estate, www.wildebraam.co.za. Voor kinderen is

Ronnies Sex Shop is Oudtshoorn het absolute

de magische Fairy Sanctuary een hoogtepunt.

hoogtepunt van de landschappelijk prachtige
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naar

KNYSNA

route. Je kunt er de Cango Caves bezoeken en een werkende struisvogelfarm waar je zelfs kunt zien hoe een struisvogeltje uit het ei
komt. Oudtshoorn is ook de plek om in de vroege ochtend op een
meerkatexcursie te gaan.
Mossel Bay en de langste zipline ter wereld
Begin 2020 is hij geopend, de langste (1,1 kilometer) zip-line ter
wereld boven de oceaan. Je vindt hem in Mossel Bay bij Point High
School. Met een snelheid van 80 kilometer zweef je naar het deck
van het Shark Lab aquarium. mosselbayzipline.co.za
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SERENDIPITY

WILDERNESS

Quickfacts
• Hiken: In Wilderness vind je in het Wilderness National
Park de Touw Rivier board walk (7.2 km) met de poëtische naam Half-collared Kingfisher Trail. Je kunt er veel
vogels zien en een verfrissende duik nemen bij de
TENIQUA TREE TOPS
KNYSNA LOERIE

waterval.
• Bijzonder overnachten: Eco-chic verblijven in tenten
boven de boomtoppen en ’s ochtends wakker worden
van de geluiden van de vogels, het ruisen van de wind
door het bladerdek van de meer dan duizend jaar oude
bomen. Je wandelt, geniet van de endemische bossen,
neemt een duik in het cola-kleurige water van de rivier
en houdt je ogen wijd open op zoek naar de fameuze
Knysna loerie, www.teniquatreetops.co.za

Victoria Bay

2019 weer gekozen tot het beste restaurant voor

Dit piepkleine dorpje tussen George en

de Zuid-Afrikaanse keuken wereldwijd. Hier wor-

Wilderness wordt omgeven door hoge kliffen en

den letterlijk de sterren van de hemel gekookt. Na

heeft een beschut strandje. De perfecte koffiestop

afloop van je diner kun je overnachten in het

onderweg.

gelijknamige guest house. Er liggen kano’s voor je
klaar om de calorieën weer te verbranden.

Wilderness en het beste restaurant voor de

www.serendipitywilderness.com

Zuid-Afrikaanse keuken
Tussen George en Sedgefield ligt het plaatsje

Sedgefield en de Wild Oats Farmers Market

Wilderness. Je zou er zomaar voorbijrijden, maar

De country style farmers market die elke zaterdag

dat is echt zonde. Na de Kaaimans River Pass zie

vanaf 7.30 uur gehouden wordt is de eerste markt

je aan je rechterhand de kilometerslange onge-

met lokale producten aan de Garden Route en

repte gouden zandstranden die je lokken om

nog altijd mateloos populair.

even de benen te strekken. In het dorp, aan de

www.wildoatsmarket.co.za

Touw River lagune vind je Serendipity, ook in
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GOLFEN in de
Quickfacts

Garden Route

Op de website
www.leadingcourses.com
worden alle golfbanen
beschreven en beoordeeld.

Bijna iedere plaats aan de Garden Route heeft wel een golfbaan.
De meest bijzondere zijn een aparte vermelding waard.
Pinacle Point in Mossel Bay: In alle opzichten adembenemend.
Een golfbaan met behoorlijke hoogteverschillen, kloven en ravijnen, die alles van de golfer vergen. Laat je niet intimideren door
de kolkende Indische Oceaan zo’n 50 meter onder je, en probeer
de bal vooral recht te slaan.
Fancourt in George: De Montagu Golf Course is een van drie
golfcourses van Fancourt. De andere twee zijn Outeniqua en The
Links. De laatste, volgens sommigen de mooiste van heel Afrika,
is slechts toegankelijk voor invitees en gasten van het Fancourt
Hotel en bovendien alleen voor spelers met een lage handicap.
Montagu en Outeniqua zijn echter meer dan de moeite waard.
Oubaai in Herolds Bay. Een ‘vriendelijke’ golfbaan, grotendeels
omringd door de Indische Oceaan. Men treft in de baan springbokjes, het nationale symbool van Zuid-Afrika. Gasten van het
aangrenzende Oubaai Hotel, met zicht op de golfbaan, beleven
door de optrekkende mist en aanrollende wolken soms een zonsopkomst om nooit te vergeten. Hole 6, een par-3 over een ravijn,
en hole 17 eindigend in zee, zijn absoluut spectaculair.
Simola in Knysna: Hoe Jack Nicklaus erin geslaagd is om middenin de Outeniqua Mountains een golfbaan aan te leggen is op
zich al een prestatie. Met hoogteverschillen die een buggy absoluut noodzakelijk maken.
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SAFARI

op de Garden Route

Wilde dieren zien is voor veel mensen een van de

Mossel Bay. Je kunt hier ook de driedaagse

wenslijst ervaringen. De Garden Route heeft naast

Pioneer Trail lopen waarbij je elke nacht in een

het Addo Elephant National Park, geen nationale

ander kamp overnacht en een gids je wegwijs

parken waar je de Big Five in het wild kunt zien.

maakt in de prachtige natuur en het dierenleven.

Maar langs de route zijn drie private game reser-

Wat dit reservaat zo uniek maakt, is de fynbos

ves waar je toch – al is het op andere schaal – oog

vegetatie, het kleinste, maar soortenrijkste flora-

in oog met wilde dieren kunt staan.

rijk van de wereld, www.gondwanagr.co.za

Sanbona Wildlife Reserve

Botlierskop

Net buiten het pittoresk gelegen dorpje Montagu

Tussen Mossel Bay en George ligt Botlierskop. Een

aan de vaak bejubelde Route 62, onderdeel van

prachtig Big Five wildpark met uitzicht op de

de Garden Route, ligt de ingang van het vijfsterren

Indische oceaan. De wildtuin is eigendom van

Sanbona Wildlife Reserve. Je ontmoet hier de Big

een vroegere dierenarts van het Krugerpark.

Five, waarbij gezegd moet worden dat een lui-

Behalve indrukwekkende leeuwen vind je hier

paard zien tot de grote uitzonderingen hoort. In

neushoorns, buffels, giraffen en olifanten, maar

Sanbona heb je echter wel kans om cheeta’s te

ook de bontebok, Cape Mountain Zebra en de

zien. Het reserve heeft een paar verschillende

zeldzame zwarte impala. Je slaapt in luxe tenten

kampen die je meteen het ‘out of Africa’ gevoel

aan de Moordkuyl rivier waar je in een bootje

geven. Bij Dwyka overnacht je in superdeluxe

naartoe wordt gebracht. www.botlierskop.co.za

safaritenten, Gondwana biedt voor kinderen allerlei extra’s en Tilney Manor voert je terug naar de
koloniale tijd. Tijdens de informatieve game
drives loop je op een aantal momenten met je
ranger dichter naar de dieren toe,
www.sanbona.com
Gondwana Game Reserve ligt in het weelderig
groene fynbos in het hart van de Garden Route,
slechts 25 minuten rijden landinwaarts van
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SANBONA WILDLIFE RESERVE

SANBONA WILDLIFE RESERVE

SANBONA WILDLIFE RESERVE
SANBONA WILDLIFE RESERVE

GONDWANA GAME RESERVE
BOTLIERSKOP
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KNYSNA

Hart van de
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Garden Route
‘Het hart van de Tuinroute’. Dat is bijnaam van Knysna. Het kustplaatsje ligt aan een serene lagune, te midden van het eeuwenoude
Diepwallebos. Ooit struinden er honderden bosolifanten rond,
maar door de opkomst van de houtindustrie werden de olifanten
verjaagd en groeide Knysna uit tot een heuse hippiestad. Artistiek,
relaxed en homovriendelijk. De naam Knysna is waarschijnlijk
afgeleid van het Khoisan Xthuys Xna, wat letterlijk ‘de plaats waar
het hout is’ betekent. Helaas heeft een allesverwoestende natuurbrand in 2017 veel schade aangericht. Gelukkig zijn de belangrijkste
bossen niet aangetast en blijkt de natuur veerkrachtig,
www.visitknysna.co.za
Oesters
Bij fijnproevers is Knysna bekend vanwege de oesters. Halverwege
de twintigste eeuw opende de Knysna Oyster Company haar deuren en groeide Knysna uit tot de oesterhoofdstad van Zuid-Afrika.
Bezoek een oesterboerderij of proef verse oesters bij Tapas &
Oysters op Thesen Island. En als je je écht wilt onderdompelen in
oesters, plan je je rondreis door Zuid-Afrika tussen juni en juli. Dan
vindt het tiendaagse Knysna Oyster Festival plaats,
www.oysterfestival.co.za
Het eiland Thesen
Een must see is Thesen Island. Het door een brug met het vasteland
verbonden eiland was ooit een reusachtige zagerij. Net als de
Waterfront in Kaapstad werd hier een industriegebied tot
bezoekersmagneet omgevormd. Door de prachtige huizen aan het
water, allemaal met een eigen steiger, is dit inmiddels de populairste
woonbuurt van Knysna. De prachtige ‘voorstad’ bezit tal van goede

Ontmoet Zuid-Afrika – De Garden Route | 19

THESEN ISLAND

restaurants en het coole ‘Turbine Boutique Hotel’

muziek en entertainment. De vele boetiekjes en

in de voormalige elektriciteitscentrale van het

interieurwinkels aan de Knysna Quays zijn zeker

eiland. Hier werd houtafval van de zagerijen ver-

de moeite waard om eens te verkennen.

brand, waarmee genoeg stroom kon worden

34 Degrees South is een drukke zaak vanwege het

opgewekt voor Knysna en zelfs Plettenberg Bay.

voortreffelijke zeebanket, waaronder sushi en
oesters, maar er zijn ook vleesgerechten. In de

Kapitein van je eigen vakantie

bijbehorende winkel kun je levensmiddelen en

Hier liggen ook de luxe motorjachtjes van Knysna

souvenirs kopen. Bij Bazala beleef je een culinaire

Houseboats. Je huurt met vrienden of je gezin

expeditie langs de traditionele smaken van

deze luxe en van alle gemakken voorziene boten

Zuid-Afrika, www.bazala.co.za

en doorkruist de Knysna Laguna en de wateren
van het achterland. Voor je de trossen los mag

Knysna Heads

gooien moet je wel even een kort vaarexamen

De belangrijkste attractie en toegangspoort vanaf

afleggen, www.knysnahouseboats.com

de oceaan tot Knysna. Voor een spectaculair uitzicht kun je een van de twee ‘heads’ bewandelen.

Waterfront

Deze zandstenen kliffen lopen door tot het punt

Knysna is van een klein dorp uitgegroeid tot een

waar de lagune overgaat in de Indische oceaan.

stad met veel winkels, kleurrijke markten, live

Vanaf de Head aan de oostkant heb je een adem-
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FEATHERBED

KNYSNA HOUSEBOAT

WATERFRONT

benemend uitzicht over Knysna, de lagune en Leisure Isle. Het East
Head Café, www.eastheadcafe.co.za, is een favoriet onder de
locals. Je kunt er terecht voor ontbijt en lunch, borrelplankjes met
lokale kazen en Zuid-Afrikaanse wijnen. Aan de westkant van The
BAZALA

Heads ligt het Featherbed natuurreservaat,
www.knysnafeatherbed.com

EAST HEAD CAFE

Oude bossen en olifanten
Ooit leefden in de uitgestrekte wouden grote groepen wilde olifanten, maar door de jacht is het aantal ernstig geslonken. Tegenwoor-
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KNYSNA ELEPHANT PARK

dig wordt er nog maar heel zelden eentje gezien. Deze bossen zijn
de oudste van heel Zuid-Afrika en groeien zelfs tot in het centrum.
Om nu olifanten in Knysna te zien moet je naar het Knysna
Elephant Park, waar olifanten worden opgevangen. Dit park was het
eerste (1994) in Zuid-Afrika dat een opvangplek bood aan wees
olifantjes. Er zijn in de loop der jaren meer dan veertig olifanten
opgevangen. Op dit moment is er een kudde van tien vrouwtjes. Ze
leven zo veel mogelijk in vrijheid en volgens hun normale gedrag.
Er wordt hier dus niet gereden op de dieren.
Jubilee Creek ligt in een vallei, diep in het Goudveld Forest. Een
prachtige plek om te picknicken en af te koelen onder de waterval.
Stranden en de laguna
De mooiste stranden rond Knysna zijn Bollard Bay, Brenton on Sea
en Coney Glen. De Knysna Laguna is een heerlijke plek voor de liefhebbers van watersporten zoals kajakken, SUPpen en kitesurfen,
maar ook om te snorkelen. Ga met Knysna Dive Charters op zoek
naar het bijzondere Knysna zeepaardje dat net als een kameleon
van kleur kan veranderen, www.dirtyboots.co.za
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Quickfacts
• Eén keer per jaar kleurt Knysna roze. Het Pink Loerie
Festival in mei staat in het teken van de LGBTQ-
gemeenschap van Zuid-Afrika. Vier dagen lang kijk je
naar dragshows en parades, struin je over marktjes,
bezoek je kunstgalerijen en luister je naar muziek
optredens, www.pinkloerie.co.za
• Noetzie Castles: Tien minuten buiten Knysna, aan een
beschutte baai en een heerlijk strand ligt een aantal
bijzondere strandhuizen, soms met het uiterlijk van
heuse kastelen. Het is een bijzondere plek om er in het
huwelijksbootje te stappen of er een paar nachten door
te brengen.

• Op weg naar Plettenberg passeer je de Emily Moon
River Lodge. Het restaurant en guesthouse staat op de
bucketlist van bijna iedereen die de Garden Route
bezoekt. Het uitzicht is weergaloos, de sfeer magisch,
het eten superb. Je mag er als gast daarnaast bovendien
een mountainbike of kano lenen om de omgeving te
verkennen.
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NATURE’S VALLEY

De wow-factor van
‘Bahia Formosa - de mooie baai’ is de naam die
Portugese schipbreukelingen in 1630 bedachten
voor de plek waar nu de populaire vakantieplaats
Plettenberg Bay ligt. Samen met Robberg Nature
Reserve met de zeehondenkolonie, Keurboom,
The Crags en Nature’s Valley een vakantieparadijs
met 101 dingen te doen en zien.
Gouden stranden
Wat maakt ‘Plett’ zo bijzonder? In de allereerste
plaats de ligging en de prachtige stranden met
aantrekkelijke ‘strandtenten’. Enrico’s met uitzicht
op Keurboom strand en spelende dolfijnen in de
golven van de Indische oceaan. The Grand restaurant en Lookout Deck aan Lookout Beach. Ook
Beacon Island Hotel en The Bungalow bij Hobie
Beach zijn aanraders voor een cocktail.
Nature’s Valley
Volg vanuit The Crags de borden naar Nature’s
Valley, ongeveer tien kilometer verder. Het verlaten strand voelt als het einde van de wereld. De rit
ernaartoe voert langs een magisch bomenbos en
mooie uitzichten.

24 | Ontmoet Zuid-Afrika – De Garden Route

KEURBOOMSTRAND

PLETTENBERG
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Oog in oog met … de Big Five
In The Crags is een aantal opvangcentra voor wilde dieren. Voorop
staat dat er verantwoord wordt omgegaan met de dieren, dat hun
welzijn op de eerste plaats staat. In Jukani Wildlife Sanctuary leven
uit vaak erbarmelijke omstandigheden geredde ‘grote katten’,
www.jukani.co.za
In Tenikwa, het Wildlife Awareness & Rehabilitation Centre, krijg je
de kans kennis te maken met de ‘kleinere katten’ zoals de caracal en
Afrikaanse wilde kat, maar er zijn ook cheeta’s en luipaarden, apen,
maraboes, stokstaartjes en pinguïns. De filosofie is om dieren die
hier opgevangen worden zoveel mogelijk weer terug in het wild te
brengen. Dieren waarbij dat niet meer kan, blijven hier en zijn
ambassadeurs voor het leven: om iedereen die niet de kans heeft
op safari te gaan, kennis te laten maken met de schoonheid van
wild Afrika. Je kunt verschillende tours doen, waaronder een heuse
fotosafari, www.tenikwa.co.za
Bij The Elephant Sanctuary kun je hand in slurf lopen met de vriendelijke grijze reuzen. Dieronvriendelijk? Sollen met olifanten? Nee,
maakt The Sanctuary duidelijk. De olifanten staan niet aan kettingen en zijn niet voor de toeristen uit het wild gehaald. Erop rijden
mag niet meer. Het summum is de Elephant keeper for a
day-experience waarbij je een dag lang met de olifanten optrekt en
er alles over leert, www.elephantsanctuary.co.za
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Monkeyland en Birds of Eden

Adembenemend is het Birds of Eden complex dat

Zowel Monkeyland als Birds of Eden bieden in

eraan grenst. Het is de grootste volière ter wereld.

een prachtige omgeving een nieuw leven aan

Op een oppervlakte van 23.000 vierkante meter is

apen en vogels uit de hele wereld, die elders in

op een hoogte van 50 meter een net gespannen.

barre omstandigheden verbleven. In kooitjes,

Zo is een ‘dome’ ontstaan waar je door het

gevangen en gehouden door onwetende mensen.

subtropische woud wandelt, terwijl meer dan

In een dichtbegroeid bos wandel je tussen ruim

3500 vogels rondvliegen, zwemmen en op de

500 apen die hier hun relatieve vrijheid genieten.

voederplateaus afkomen. Een handige identifi

Er zijn natuurlijk de Afrikaanse meerkatten, maar

catiegids legt alle 280 verschillende soorten uit,

ook de iconische lemuren, kapucijnaapjes en de

www.monkeyland.co.za en

ondeugende gibbons.

www.birdsofeden.co.za
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KAY + MONTY VINEYARDS

Wijn in The Crags
Nog een verrassing die je ook zomaar zou passeren. Er wordt wijn
verbouwd in The Crags. Net als in de zo gewilde Kaapse wijnlanden,
vind je hier topwijnen die zijn gekust door de krachtige zon en
koele oceaanbries. Hoe heerlijk is het als je in de schaduw van de
witte parasols, tussen de wijnranken geniet van een tapasachtige
lunch en een begeleidende bubbly bij de eerste winery in The
Crags, Bramon, www.bramonwines.co.za

KAY + MONTY VINEYARDS

Aan Redford Road vind je inmiddels acht wine estates die behalve
tastings ook (bijna) allemaal lunches aanbieden. En als extra attractie kun je ze bezoeken met een paard en wagen van Hog Hollow,
www.horseridinggardenroute.com
Bezoek in ieder geval Lodestone Wine & Olives,
lodestonewines.co.za en Kay + Monty Vineyards,
www.kayandmonty.com
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BRAMON

Quickfacts
Voor nog meer activiteiten in Plettenberg Bay en
omgeving:
• Ocean Blue Adventures biedt township tours, hike
tours over Robberg en walvis- en dolfijnentours
LODESTONE WINES

aan, www.oceanadventures.co.za
• The Garden Route Skydive, www.skydiveplett.com
• White Shark Africa, www.whitesharkafrica.com
• Boottrips op Keurbooms River,
www.foreverplettenberg.co.za
• SUPpen of een champagne cruise op Keurbooms
River, w
 ww.standuppaddling.co.za
• Paardrijden, www.horseridinggardenroute.com
NB de meeste van de aangeboden activiteiten in
Plettenberg en omgeving zijn FairTrade gecertificeerd, dat wil zeggen met oog voor mens, dier en
natuur.

BRAMON
HOG HOLLOW WIJNTREIN

BRAMON
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TSITSIKAMMA
Het National Park Tsitsikamma op de grens van de

Kaapse otter. Vogelliefhebbers zullen genieten

Western en Eastern Cape noemt zich wel de ‘tuin’

van de zwarte scholekster, een zeldzame kust

van de Garden Route. In de taal van de Khoisan,

vogel, en de Knysna loerie.

de eerste bewoners van wat nu Zuid-Afrika heet,
betekent de naam Tsitsikamma ‘de plek van over-

Big Tree

vloedig water’ en dat is er dan ook. Rivieren en

In het Tsitsikamma Forest staat naar verluidt de

getijdestromen doorkruisen oeroude bossen. Dit

oudste boom van Zuid-Afrika, een yellowwood

is een gebied dat erom smeekt om lopend of per

die tussen de 600 en 800 jaar wordt geschat. De

kano ontdekt te worden. De mooiste wandel-

dwarsdoorsnede van de stam is zo’n negen meter,

route is de Otter Trail, een 42,5 kilometer lange

de hoogte rond 37 meter. Vanaf de parkeerplaats

tocht langs de kust van de Storms River Mouth

aan de N2 loop je er in ongeveer tien minuten

naar Nature’s Valley. Om de kwetsbare natuur en

naartoe.

het dierenleven niet te veel te verstoren worden
dagelijks maar twaalf mensen toegelaten. Iets

En actie… ter land, ter zee en in de lucht

toegankelijker is de Dolphin Trail, www.hiking

Storms River Village met de Suspension Bridge

southafrica.co.za en www.sanparks.org

aan het begin van het Tsitsikamma NP is het

In de oceaan zijn regelmatig scholen dolfijnen te

kloppende hart voor alle activiteiten die je in dit

bewonderen. Wie geluk heeft, ziet de zeldzame

gebied kunt ondernemen.
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De plek van overvloedig water
Voor het hele gezin: Ontdek de hoogtepunten van Tsitsikamma op
de Woodcutters Journey, www.stormsriver.com
En wat te denken van het Segway Forest Adventure waarbij je op
een segway door de bossen gaat en onderweg de Big Tree bezoekt,
www.segwayfun.co.za
Of tubing, waarbij je op een minivlot, een autoband of tube over
het zwarte water van de rivier raast. Of kajakken en paddleboarden
naar de Storms River Gorge, www.untouchedadventures.com en
www.blackwatertubing.net
Met een canopytour zweef je tussen de boomtoppen door,
www.capecanopytour.co.za en www.canopytour.co.za
5…4…3…2…1… bungee
De beroemdste plek in Zuid-Afrika om te bungeejumpen is de
Bloukrans Bridge waarbij je je 216 meter naar beneden stort,
www.faceadrenalin.com
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PORT ELIZABETH

DONKIN HERITAGE TRAIL

LIGHTHOUSE

ROUTE 67
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STADHUIS

Begin- of eindpunt van
de Garden Route
Vanuit Tsitsikamma op weg naar Port Elizabeth passeer je de twee
fameuze surfhotspots: St. Francis Bay en Jeffreys Bay.
In 1820 vestigden de eerste kolonisten zich in Port Elizabeth of PE.
De stad heeft daardoor een aantal historische bezienswaardig
heden als Fort Frederick en het negentiende-eeuwse stadhuis. De
Donkin Heritage Trail is een vijf kilometer lange wandelroute die je
naar meer dan 50 belangrijke historische plekken in Port Elizabeth
brengt. Bezoek ook met een gids de Route 67, een eerbetoon aan
de 67 jaren die Nelson Mandela heeft gewijd aan de
Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijd, www.nmbt.co.za
Wildlife
Ten noorden van Port Elizabeth ligt het Addo Elephant National
Park, het enige Big Seven park in Zuid-Afrika, dankzij de aanwezigheid van walvissen en witte haaien, www.sanparks.org/parks/addo
Het marine life, met orka’s, dolfijnen, walvissen, Afrikaanse pinguïns
en witte haaien ontdek je met Raggy Charters,
www.raggycharters.co.za
PE is ook de ideale uitvalsbasis voor een bezoek aan de talloze echt
mooie private game reserves in de Eastern Cape, zoals bijvoorbeeld
Shamwari, Amakhala en Kariega.
Stranden
Naast Algoabaai zijn Kings Beach, Humewood Beach en Hobie
Beach populaire stranden. Loop als je even de benen wilt strekken
de Sacramento Trail. Deze populaire wandelroute van ongeveer 8
kilometer begint bij Schoenmakerskop en eindigt bij Sardinia Bay.
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Goed om te weten

Om optimaal van jouw reis langs de Garden

Waar overnacht je?

Route te genieten is het handig om alvast wat

Zuid-Afrika staat bekend om de toeristische

meer informatie te hebben.

bezienswaardigheden, maar ook zeker om het
uitgebreide aanbod aan accommodaties. Er zijn

Wat is de beste reistijd?

game lodges, vijfsterrenhotels, landhuizen, bouti-

Zuid-Afrika ligt op het zuidelijk halfrond, dus het

que hotels, guest houses, B&B’s en campings, vaak

is daar zomer als het in Nederland winter is. De

met diverse mogelijkheden om er ook te eten. Of

zomer begint in november en duurt tot februari.

je op zoek bent naar budget, self-catering of luxe,

Dit is de ideale periode om aan het Hollandse

romantiek of een familievakantie: er is accommo-

winterweer te ontsnappen. Langs de kust ligt de

datie voor iedereen.

gemiddelde temperatuur in de zomer overdag
tussen de 15 en 28 °C. Meer in het binnenland, bij

Gezondheid

Swellendam, langs de Route 62 en zeker

De hele Garden Route is malariavrij en daarmee

Oudtshoorn loopt de temperatuur in de zomer-

een perfecte bestemming om met kinderen naar-

maanden flink op. Reken op temperaturen tussen

toe te gaan.

30 en 40 °C. In de winter is dat tussen de 19 en 
23 °C. Zorg er dan voor dat je een jas bij je hebt,

Zelf rijden?

‘s nachts kan het vrij fris zijn. Centrale verwarming

Als je de Garden Route verkent, rijd je voorname-

is in Zuid-Afrika een onbekend fenomeen.

lijk over asfaltwegen. Zuid-Afrika is een paradijs
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voor mensen die graag zelf rijden. De afstanden

signaal voor je smartphone zodat je een

kunnen behoorlijk zijn, maar de wegen zijn goed

kaarten-app kunt gebruiken.

aangegeven, de meeste wegen worden goed onderhouden en het landschap is adembenemend.

De meeste tankstations accepteren creditcards en

In Zuid-Afrika rijd je aan de linkerkant van de

pinpassen. Bij het tankstation helpt een pomp

weg. Veiligheidsgordels zijn verplicht en je mag

bediende je met tanken, je banden controleren,

niet bellen tijdens het rijden. Alle snelheids

olie en water verversen en zelfs je ruiten schoon-

limieten in Zuid-Afrika zijn in kilometers per uur.

maken. Het is gebruikelijk om een kleine fooi van

Er wordt langs de weg gecontroleerd en in som-

ongeveer R10 te geven. Zorg dat je altijd tijdig

mige gebieden (met name langs de Garden

tankt, afstanden tussen steden kunnen groot zijn.

Route) staan veel flitspalen.
Je kunt een geldig rijbewijs gebruiken dat is afge-

Zorg dat je wat contant geld bij je hebt voor tol-

geven in je eigen land, zolang er een foto en een

wegen. Op bepaalde etappes van de rijkswegen

handtekening van de houder op staat en het

wordt tol gevraagd. Ook wanneer je in een stad

rijbewijs in het Engels is. Anders kun je het beste

parkeert, word je mogelijk benaderd door een

een internationaal rijbewijs aanschaffen voordat

parkeerwachter met lichtgevende kleding die een

je vertrekt. Je moet altijd je rijbewijs bij je hebben

oogje op je auto houdt. Ook hierbij is het gebrui-

wanneer je rijdt.

kelijk een fooi te geven tot R20, afhankelijk van

Je kunt je auto het beste vooraf huren, zeker als je

hoe lang je parkeert.

in het drukke seizoen naar Zuid-Afrika komt (van
december tot februari).

Met de bus

Bij je auto kun je een GPS-systeem huren of een

Je kunt er ook voor kiezen om met de bus te

wegenkaart kopen. Deze zijn verkrijgbaar bij de

reizen. Kijk eens bij Greyhound, Intercape of de

meeste boekhandels en tankstations. In dit digi

supergezellige Baz Bus. Je vindt de gegevens op

tale tijdperk heb je in de meeste gebieden een

www.southafrica.net.
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www.facebook.com/ontmoetzuidafrika

www.instagram.com/ontmoetzuidafrika

twitter.com/mijnza

nl.pinterest.com/satourism

www.southafrica.net
information@southafrica.net
(020) 471 31 81
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