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Voor de prijstabellen, de gedetailleerde 
programma’s, de inbegrepen in de prijs, 
de te voorziene kosten, de algemene reis-
voorwaarden van de geschillencommissie 
reizen en de bijzondere reisvoorwaarden 
van 7PLUS Touroperator Belgium en andere 
praktische informatie, gelieve onze website 
te raadplegen : www.7plus.be

Formaliteiten voor Belgische staatsburgers
U moet in het bezit zijn van een inter-
nationale reispas, geldig tot minstens 6 
maanden na uw terugreis.

Ethiopië
Een toeristenvisum kan je aanvragen bij 
de Ethiopische ambassade of aankopen 
bij aankomst ± 50 usd (prijs onder voorbe-
houd) op de luchthaven van Addis Abeba.

Zuid-Afrika - Botswana - Namibië -  
Swaziland - Zimbabwe
Geen visum nodig voor Zuid-Afrika, Namibië 
of voor Botswana. Het visum voor Swaziland 
wordt ter plaatse aan de grens verkregen. 
Het visum voor Zimbabwe moet bij aankomst  
betaald worden en bedraagt ±30 usd per  
persoon ‘single entry’ of ±45 usd per per-
soon “double entry” (prijs onder voorbehoud). 
U heeft geen identiteitsfoto’s nodig. Voor  
Botswana en Zimbabwe, indien gecombi-
neerd met Zuid-Afrika, dient uw paspoort 2 
blanco tegenoverstaande pagina’s te bezitten. 

7PLUS, Wie zijn wij?
We zijn een team van professionals die reeds 25 jaar haar 
expertise ten dienst stelt om uw droomreizen waar te maken.

Het is met veel passie en creativiteit dat we onze beste 
adressen met u delen om zo kwalitatieve programma’s voor 
te stellen.

Gepassioneerd door culturele reizen, in groep of privé op 
maat gemaakt, 7plus past constant zijn programma’s aan, om 
uw wensen van jaar tot jaar te vervullen.

Neem de tijd om de schatten, gebruiken, cultuur en 
menselijke warmte van de bestemmingen die we u aanbieden 
te ontdekken.

Onze brochure kan u alvast een idee geven en inspireren 
maar wij adviseren u om onze website www.7plus.be te 
raadplegen om al onze gedetailleerde programma’s te 
ontdekken en meer informatie te vinden over onze diverse 
bestemmingen.

Maak je gelukkig, laat jezelf leiden en kom terug met 
duizenden herinneringen.
Het 7PLUS team

REISVERZEKERING  
Staat u op het punt een reis te boeken? Vergeet dan zeker 
geen reisverzekering te nemen ! Met Touring reisverzekering* 
bent u grondig verzekerd, zodat u gerust kan vertrekken en 
zorgeloos van uw langverwachte vakantie kan genieten. Kies 
de formulie die het best bij u past: 

Annuleringsverzekering en reiscompensatie*:  
(4,7% van het totale bedrag van de reis)
Er zijn wel 1001 redenen om uw vertrek te moeten annuleren. 
Touring helpt u onder andere bij een overlijden, ernstige 
ziekte, ongeval, ontslag, scheiding of zelfs een tweede zit.

Global Protect*:  
(5,7% van het totale bedrag van de reis)
Een bundel die de annuleringsverzekering bevat, de 
reiscompensatie in geval van terugkeer naar België, de bijstand 
aan personen (met onbeperkte terugbetaling van medische 
kosten en van repatriëring) en de bagageverzekering.

*  De gewaarborgde prestaties worden gedekt door ATV n.v., België, 
1040 Brussel, Wetstraat 44, RPR 0441.208.161 Brussel, NBB 1015.  
Bovenvermelde prijzen en voorwaarden kunnen gewijzigd 
worden zonder voorafgaande kennisgeving.



3

INHOUD

Ontdekking van Zuid-Afrika ........................4

Zuid-Afrikaans Patchwork ...........................5

Verlenging Victoria Falls & Chobe .............6

The Big Five ....................................................7

Van de Tuinroute naar de Kaap ..................8

Avonturen in Zuid-Afrika .............................9

Ontdekking van Ethiopië .......................... 10

Ontdekking van Namibië en  
verlenging Zuid Namibië ........................... 11

GOED OM WETEN 
Voor afreis ontvangt u de nodige inlichtingen en documenten  
betreffende uw reis. Gelieve deze aandachtig te lezen.

Verzekerde afreizen
Reizen op basis van een internationaal gezelschap. De lokale gids is 
Franssprekend (of Engelssprekend eveneens mogelijk voor bepaal-
de programma’s).

Privéreizen
Een reis op individuele basis, alleen voor u. Wij voorzien een  
privéwagen of minibus (aangepast aan het aantal deelnemers)  
met een privégids (Engels- of Franssprekend). Onze prijzen zijn  
gebaseerd op minimum 2 personen.

Formule ‘Fly and Drive’ 
Het pakket omvat de vluchten, de hotelovernachtingen en de 
huurwagen. De toegangsgelden zijn ter plaatse te betalen. 

À-la-cartereizen
In samenwerking met uw reisagent bieden wij u de mogelijkheid 
om uw reis op maat uit te werken.

Drinkgeld
Fooien zijn inherent aan alle reizen voor de lokale gidsen, chauf-
feurs, dragers en anderen.

Hotels
De aangeduide sterren in onze programma’s zijn steeds gebaseerd 
op plaatselijke normen. De maaltijden zijn voorzien in het hoofd-
restaurant van het hotel. Maaltijden die genomen worden in de  
andere restaurants of in de ‘à-la-carte’ restaurants en die niet  
vermeld zijn in ons programma’s, zijn met toeslag, dus betalend.  
Bij de triple kamers is het derde bed een opklapbed. In de meeste 
hotels is een check-in voorzien rond 14u en een check-out rond 
11u.
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ONTDEKKING VAN ZUID-AFRIKA
12 dagen / 9 overnachti ngen • Verzekerde afreis
Volpension behalve 2 middagmalen

Deze rondreis combineert een uitgebreid bezoek aan Kaapstad met 
een ontdekking van de prachti ge landschappen van Swaziland en 
adembenemende safari’s in het reservaat van Hluhluwe en het Krügerpark. 

1. Brussel – Kaapstad
Vluchten naar Kaapstad met tussenlanding.
2. Kaapstad
Aankomst en transfer naar het hotel. Beklim-
ming van Signal Hill vanwaar we een spectacu-
lair zicht hebben over de stad. 
3. Kaapstad
Cruise naar Duikereiland waar we de zeehon-
den ontmoeten. Bezoek aan het natuurreser-
vaat van Kaap de Goede Hoop. In de namiddag, 
bezoek aan de kolonie pinguïns van de Kaap op 
het strand van Boulders. Verder bezoek aan het 
atelier “Diamond Works”. Terugkeer naar de 
Kaap gevolgd door een wandeling en avond-
maal in het Victoria and Alfred Waterfront.
4. Kaapstad
Vertrek voor de ontdekking van de beroemde 
Wijnroute. Wandeling doorheen het charmante 
Stellenbosch. Na een wijndegustati e, oriëntati e-
tour van Franschhoek. Terugkeer naar de Kaap 
voor een traditi oneel avondmaal met zang en 
dans. 
5. Kaapstad – Durban
Bezoek aan één van de beroemdste tuinen ter 
wereld, de botanische tuin van Kirstenbosch 
en wandeling door de canopy via de loopbrug 
‘de boomslang’, die 11,5 m hoog is. Middag-
maal (vrij) in de ‘food market’ in het Victoria and 
Alfred Waterfront. Ontdekking van de ‘moeder-
stad’ met het kasteel de Goede Hoop, de tuinen 
van de compagnie, de Bo-Kaap wijk… Transfer 
naar de luchthaven en vlucht naar Durban.
6. Durban – Sint Lucia – Hluhluwe
Ontdek de Golden Mijl en bezoek het cultuur-
museum van Vukani Zulu. Verder naar Sint Lucia.  
Na het middagmaal, boott ocht (2 uur) naar de 
riviermonding om verschillende dieren te aan-
schouwen. Aan het einde van de dag staat er 
een show met Zulu-dansen op het programma.
7. Hluhluwe – Swaziland 
’s Morgens, safari per 4x4 (+/- 3uur) in het reser-
vaat van Hluhluwe gelegen in KwaZulu Natal. 
Dit park is beroemd om zijn witt e neushoorns. 
Daarna vertrekken we naar het koninkrijk 

Swaziland en houden we een kleine stop voor 
het bezoek aan een atelier waar Swazikaarsen 
gemaakt worden. 
8. Swaziland – Krüger regio
Bezoek aan de arti sanale glasfabriek van 
Ngwenya waar, met behulp van gerecycleerd 
glas, prachti ge objecten worden gemaakt. We 
trekken verder en ontdekken de prachti ge 
berglandschappen van Swaziland. Bezoek aan 
het culturele dorp Matsamo en ontmoeti ng 
met de Zwasi stam. Vervolgens rit naar het 
Krugergebied en bezichti ging van het White 
River History & Motor Museum, een unieke 
plek omringd door prachti ge tuinen. 
9. Krügerpark
Volledige dag safari per bus (of 4x4*) in het 
beroemde Krügerpark. Het park is het groot-
ste dierenreservaat van Zuid-Afrika met een 
oppervlakte van meer dan 20.000 km² en dé 
plek bij uitstek om de befaamde ‘Big Five’ te 
ontdekken. 
10. Krüger regio – Johannesburg
Vertrek naar Johannesburg. Onderweg, halte 
voor een prachti g zicht over de Blyde River 
canyon, waarvan sommige kloven wel tot 
800 m diepte reiken. Verder via de Panorama-
route en stop in Dullstoom. 
11. Johannesburg – Pretoria – Johannesburg
Bezoek aan het Apartheidsmuseum en de 
township van Soweto, waar bijna 4 miljoen 
mensen samenwonen. Traditi oneel Afrikaans 
middagmaal en oriëntati erit doorheen de 
Zuid-Afrikaanse hoofdstad, Pretoria. Transfer 
naar de luchthaven en vluchten naar Brussel 
met tussenlanding. 
12. Brussel
Doorverbinding naar Brussel.

* Mogelijkheid tot safari per 4x4 in het 
Krügerpark, toeslag van € 80 per persoon. 
Te reserveren en te betalen op het moment 
van boeking.

Prijsvoorbeeld 
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis  
van 22/04/20 

€ 2.540
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle data en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotels – 
Volpension behalve 2 middagmalen – 
toegangsgelden en bezoeken – lokale Frans- 
of Engelsprenkende gidsen

Mogelijke verlenging
• Victoria Falls, zie p. 6
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ZUID-AFRIKAANS PATCHWORK
15 dagen / 12 overnachti ngen • Verzekerde afreis • Volpension

Snuif de Europese sfeer op in Kaapstad, de Indische sfeer in Durban en 
de Afrikaanse sfeer in Swaziland. Ontdek de witt e zandstranden van de 
Tuinroute, de suikerrietvelden in Natal en de savanne in Krüger. Deze 
rondreis zal zowel de natuur- als de cultuurliefh ebbers bekoren. 

1. Brussel – Kaapstad
Vluchten naar Kaapstad met tussenlanding.
2. Kaapstad
Aankomst en transfer naar het hotel. In de 
namiddag, ontdekking van de ‘moederstad’ 
met het kasteel de Goede Hoop, de tuinen 
van de compagnie en de Bo-Kaap wijk. Daarna 
beklimmen we Signal Hill vanwaar we een 
spectaculair zicht hebben over de stad.
3. Kaapstad
Cruise naar Duikereiland waar we de zeehonden 
ontmoeten. Bezoek aan het natuurreservaat van 
Kaap de Goede Hoop. In de namiddag, bezoek 
aan de kolonie pinguïns op het strand van Boul-
ders gevolgd door het bezoek aan één van de 
beroemdste tuinen ter wereld, de botanische 
tuin van Kirstenbosch en wandeling door de ca-
nopy via de loopbrug ‘de boomslang’, die 11,5 m 
hoog is.  Terugkeer naar de Kaap gevolgd door 
een wandeling en avondmaal in het Victoria and 
Alfred Waterfront. 
4. Kaapstad
Vertrek voor de ontdekking van de beroemde
Wijnroute. Wandeling doorheen het char-
mante Stellenbosch. Na een wijndegustati e, 
oriëntati etour van Franschhoek. Traditi oneel 
avondmaal met zang en dans. 
5. Kaapstad – Oudtshoorn
Vertrek naar de regio van Hermanus. Gemak-
kelijke wandeling over het Cliff  Path en geniet 
van het prachti ge uitzicht. Bezoek aan Swel-
lendam en verder naar Oudtshoorn.  
6. Oudtshoorn – Knysna
Bezoek aan de Cangogrott en te Oudtshoorn. 
In de namiddag bezoeken we een struisvogelk-
wekerij. We zett en onze reis verder en ontdek-
ken de charmante stad Knysna. Boott ocht op de 
lagune (1u30). 
7. Knysna – Port Elizabeth
We vertrekken ter ontdekking van één van de 
mooiste routes ter wereld, de Tuinroute. Be-
zoek aan het Tsitsikammawoud. Aankomst te 
Port Elizabeth en ontdekking van deze stad 
gesti cht door de Britse kolonies.

8. Port Elizabeth – Durban – Hluhluwe
Stadtsrondrit en wandeling op de route 67 Nel-
son Mandela Bay. Vlucht naar Durban. Vertrek 
naar Hluhluwe. Dit park is beroemd omwille van 
zijn witt e neushoorns. 
9. Hluhluwe
Boott ocht doorheen de monding van de St. 
Luciarivier, bekend om zijn krokodillen, nijlpaar-
den en vele vogelsoorten. Afrikaans middag-
maal in een zoeloedorp met dans en show. We 
eindigen de dag met een safari per 4x4 (± 3 uur). 
10. Hluhluwe – Swaziland
Vertrek naar het koninkrijk Swaziland met 
onderweg stop aan de markt van Manzini. In 
de namiddag bezoeken we een atelier waar 
Swazikaarsen gemaakt worden, gevolgd door 
het bezoek aan de arti sanale glasfabriek van 
Ngwenya.
11. Swaziland – Krüger regio
Ontdekking van de regio van Piggs Peak. In 
de namiddag, safari per 4x4 in het beroemde 
Krügerpark, de plek bij uitstek om de befaamde 
‘Big Five’ te ontdekken. 
12. Krüger regio – Privéreservaat
Ontdekking van de Blyde River canyon en de 
befaamde ‘Drie Rondavels’. Bezoek aan Bourke’s 
Luck Potholes. In de namiddag, transfer naar een 
privéreservaat grenzend aan het Krüger Park 
voor een safari per 4x4.
13. Privéreservaat – Johannesburg
Ochtendlijke safari per 4x4 in het privéreser-
vaat. In de namiddag, wandeling doorheen het 
charmante dorpje Dullstroom. Verder naar 
Johannesburg. 
14. Johannesburg – Pretoria - Johannesburg
Bezoek aan het Apartheidsmuseum en de 
township van Soweto. Traditi oneel Afrikaans 
middagmaal in een oude shebeen en oriën-
tati erit doorheen de Zuid-Afrikaanse hoofd-
stad, Pretoria. Transfer naar de luchthaven en 
vluchten naar Brussel met tussenlanding. 
15. Brussel  
Doorverbinding naar Brussel.

Prijsvoorbeeld 
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis  
van 19/04/20 

€ 4.395
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle data en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotels – 
volpension – toegangsgelden en bezoeken – 
lokale Frans- of Engelsprekende gidsen

Mogelijke verlenging
• Victoria Falls & Chobe, zie p. 6
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VERLENGING VICTORIA FALLS
4 dagen / 2 overnachti ngen • Verzekerde afreis  • Halfpension

Het ongetwijfeld mooiste panorama van Zuid-Afrika. 

11. Johannesburg – Pretoria – Johannesburg
Bezoek aan de township van Soweto, waar 
bijna 4 miljoen mensen wonen. Traditi oneel 
Afrikaans middagmaal en oriëntati erit door-
heen de Zuid-Afrikaanse hoofdstad, Pretoria. 
Terugkeer naar Johannesburg. Avondmaal en 
overnachti ng in het hotel.

12. Johannesburg – Victoria Falls 
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar 
Victoria Falls. Transfer naar het hotel en 
vertrek voor een cruise op de Zambezi, de 
vierde grootste rivier van Afrika met zijn 
krokodillen en talrijke kleurrijke vogelsoorten. 
Avondmaal in het hotel. 

13. Victoria Falls – Johannesburg 
Bezoek aan de watervallen langs de kant van 
Zimbabwe. Deze indrukwekkende waterval-
len, die de naam van de koningin dragen, stor-
ten met een ongelofelijke kracht neer in een 
watergordijn van bijna 1.700 m breed. Transfer 
naar de luchthaven en vluchten naar Brussel 
met tussenlandingen.

14. Brussel
Doorverbinding naar Brussel.

VERLENGING VICTORIA FALLS & CHOBE
5 dagen / 3 overnachti ngen • Verzekerde afreis  • Halfpension en 1 middagmaal

Het ongetwijfeld mooiste panorama van Zuid-Afrika en één van de mooiste 
parken van Botswana.

14. Johannesburg – Pretoria – Johannesburg
Bezoek aan het Apartheidsmuseum en de 
township van Soweto, waar bijna 4 miljoen 
mensen wonen. Traditi oneel Afrikaans mid-
dagmaal in een oude shebeen (illegale bar 
ti jdens de periode van de Apartheid) en 
oriëntati erit doorheen de Zuid-Afrikaanse 
hoofdstad, Pretoria. Terugkeer naar Johannes-
burg. 

15. Johannesburg – Victoria Falls
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar 
Victoria Falls. Transfer naar het hotel en 
vertrek voor een cruise op de Zambezi, de 
vierde grootste rivier van Afrika met zijn 
krokodillen en talrijke kleurrijke vogelsoorten. 

16. Victoria Falls – Chobe – Victoria Falls
Vertrek naar Botswana. Safari per boot in 
Chobe. Dit nati onaal park opende zijn deuren 
in 1968. Na het middagmaal, safari per 4x4 
in het park dat bekend staat voor zijn vele 
olifanten.  

17. Victoria Falls – Johannesburg 
Bezoek aan de watervallen langs de kant van 
Zimbabwe. Deze indrukwekkende water-
vallen, die de naam van de koningin dragen, 
storten met een ongelofelijke kracht neer in 
een watergordijn van bijna 1.700 m breed. 
Transfer naar de luchthaven en vluchten naar 
Brussel met tussenlandingen.

18. Brussel
Doorverbinding naar Brussel.

Verlenging op het programma 
Ontdekking van Zuid Afrika, zie p. 4 

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis 
van 02/05/20

€ 1.065
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle data en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotels – 
Halfpension – toegangsgelden en 
bezoeken – lokale Frans- of Engelssprekende 
gidsen

Verlenging op het programma 
Zuid-Afrikaans Patchwork, zie p. 5 

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis 
van 02/05/20

€ 1.325
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle data en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotels – 
halfpension en 1 middagmaal – toegangs-
gelden en bezoeken – lokale Frans- of 
Engelssprekende gidsen



ê

ê

ê

Voor prijstabellen, alle vertrekdata en andere gedetailleerde informatie, zie www.7plus.be Voor prijstabellen, alle vertrekdata en andere gedetailleerde informatie, zie www.7plus.be 7

THE BIG FIVE
10 dagen / 7 overnachti ngen • Afreis elke dag • Halfpension 
Fly & drive OF Privéafreis met gids

Ontdek het noorden van Zuid-Afrika met zijn prachti ge dierenparken, zoals 
het Krüger Park en Hluhluwe en eindig uw verblijf in Durban, de badplaats 
langsheen de Indische Oceaan.

1. Brussel – Johannesburg
Vluchten naar Johannesburg met tussen-
landing.

2. Johannesburg – Pretoria – Johannesburg 
(Lesedi)
Aankomst in Johannesburg. Oriëntati erit 
doorheen Pretoria, de Zuid-Afrikaanse hoofd-
stad, met onder andere: het ‘Voortrekkers-
monument’, Church Street, Church Square en 
het bezoek aan het huis van Paul Krüger. In de 
late namiddag transfer naar ‘Lesedi Cultural 
Village’.

3. Johannesburg (Lesedi) – Blyde Poort 
Vertrek richti ng Mpumalanga. We rijden 
langs Witbank, Middelburg en Dullstroom en 
bezoeken de fantasti sche Blyde River canyon. 
Met dieptes van 600 tot 800 m schitt ert deze 
canyon met zijn onvergetelijke panorama’s 
zoals de ‘Drie Rondavels’ in het Drakensberg-
gebergte, Marieps Kop en het prachti ge meer 
van Sybrandt Van Niekerk. Verder naar Blyde 
Poort en overnachti ng.

4. Blyde Poort – Krüger regio 
Bezoek aan de belangrijkste geologische 
bezienswaardigheid van Blyde River canyon, 
Bourke’s Luck Potholes, de prachti ge door 
erosie gevormde rotsformati es, bijgenaamd ‘de 
reuze pott en’. We zett en onze route verder via 
Graskop en het dorp God’s Window, waar u 
kan genieten van magnifi eke vergezichten over 
de bergen en de omringende valleien. Wande-
ling doorheen het charmante dorpje Pilgrim’s 
Rest, ontstaan ti jdens de zoektocht naar goud 
en verder naar de regio van het Krügerpark. 

5. Krügerpark 
’s Morgens vroeg vertrek voor een dagsafari
per 4x4 in het Krügerpark. Het park is het 

grootste dierenreservaat van Zuid-Afrika met 
een oppervlakte van meer dan 20.000 km² en 
de plek bij uitstek om de befaamde ‘Big Five’ 
te ontdekken.

6. Krüger regio – Swaziland 
Vertrek naar Swaziland doorheen sublieme 
landschappen. Onderweg bezoeken we het 
cultureel dorp Matsamo en de arti sanale glas-
fabriek van Ngwenya waar, met behulp van 
gerecycleerd glas, prachti ge objecten worden 
gemaakt. 

7. Swaziland – Zululand 
Afreis naar Hluhluwe met onderweg stop 
aan de arti sanale markt van Manzini waar 
u traditi onele souveniertjes kan kopen. Na-
dien bezoeken we een atelier waar typische 
Swazikaarsen gemaakt worden. 

8. Zululand – Durban 
In de voormiddag, safari per 4x4 (± 3uur) in 
het reservaat van Hluhluwe. Dit park, gele-
gen in KwaZulu Natal, is beroemd omwille van 
zijn witt e neushoorns. We zett en onze route 
verder naar Sint Lucia waar we een boot-
tocht maken doorheen de monding van de St. 
Luciarivier, bekend om zijn krokodillen, 
nijlpaarden en vele vogelsoorten. Voortzet-
ti ng naar Durban en stadsrondrit. Gelegen aan 
de Indische oceaan, is het de grootste suiker-
haven ter wereld.  

9. Durban – Johannesburg
Vrije ti jd. Transfer naar de luchthaven en 
vluchten naar Brussel met tussenlanding. 

10. Brussel
Doorverbinding naar Brussel.

Prijsvoorbeelden
Prijs per persoon in dubbel

Fly & drive
Afreis elke dag
van 01/11 tot 15/11/19 

€ 1.910
(op basis van minimum 2 personen)

€ 1.830
(op basis van minimum 4 personen)

Voor alle data en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – hotels - halfpension – 
autoverhuur

Privéafreis
Afreis elke dag
van 01/11 tot 15/11/19

€ 3.325
(op basis van minimum 2 personen)

€ 2.655
(op basis van minimum 4 personen)

Voor alle data en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vuchten – taksen – transfers – hotels – 
halfpension – toegangsgelden en 
bezoeken – lokale Frans- of Engelstalige 
gidsen

Mogelijke pre-extensies:
• Victoria Falls, prijs op aanvraag
• Victoria Falls & Chobe, prijs op 

aanvraag
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VAN DE TUINROUTE NAAR DE KAAP
10 dagen / 7 overnachti ngen • Afreis elke dag • Halfpension 
Fly & drive of Privéafreis met gids

Volg de prachti ge Tuinroute langsheen de adembenemende kustlijn tot 
in de moederstad Kaapstad. Een bezoek aan deze mooie stad met zijn 
kosmopoliti sche sfeer zal u een rijk cultureel en historisch verleden doen 
ontdekken. 

1. Brussel – Johannesburg
Vluchten naar Johannesburg met tussenlan-
ding.

2. Johannesburg – Port Elizabeth 
Aankomst in Johannesburg en doorverbin-
ding naar Port Elizabeth. Bezoek aan het Addo 
park, bekend om zijn kuddes olifanten.

3. Port Elizabeth – Knysna 
Vertrek voor de ontdekking van de wonder-
mooie ‘Tuinroute’, één van de meest verbluf-
fende routes ter wereld. Onderweg, wandeling 
in het Tsitsikammawoud tot aan de ‘Big Tree’ 
en daarna stop in ‘Plett enberg Bay’.  

4. Knysna – Oudtshoorn 
Stadsrondrit doorheen de charmante stad 
Knysna en vertrek naar Oudsthoorn. Onder-
weg bezoeken we de bekende Cangogrott en 
waarvan de hoofdgrot één van de mooiste van 
Zuid-Afrika is. We eindigen de dag met een 
bezoek aan een struisvogelkwekerij. 

5. Oudtshoorn – Hermanus 
We rijden verder langs de prachti ge route met 
zijn adembenemende landschappen richti ng 
Hermanus. Aankomst te Hermanus, het ideale 
observati epunt voor walvissen (van mei tot 
november) of dolfi jnen (gedurende de andere 
maanden). 

6. Hermanus – Kaapstad 
Vertrek voor de ontdekking van de Wijnroute. 
In Fransschoek bezoeken we het Hugenoten-
monument en genieten we van een wijn-

degustati e. In de namiddag, bezoek aan het 
‘Taalmonument’ en vervolgens aan de char-
mante stad Stellenbosch. In de late namiddag, 
aankomst in de ‘moederstad’, Kaapstad. 

7. Kaapstad 
We vertrekken per kabelbaan naar de top van 
de Tafelberg vanwaar we een fantasti sch zicht 
hebben over de Kaap. In de namiddag, stads-
bezoek met het Kasteel de Goede Hoop, de 
tuinen van de Compagnie, de Bo-kaap wijk, 
alsook vele andere bezienswaardigheden. 

8. Kaapstad 
Vandaag beleven we een onvergetelijke dag 
op het schiereiland: de Twaalf Apostelen, 
een cruise in Houtbaai waar we de zeehon-
den ontmoeten, Chapmans Peak Drive, het 
natuurreservaat van Kaap de Goede Hoop, 
Simonstown en de pinguïnkolonie op Boulders 
Beach. 

9. Kaapstad – Brussel
Vrije voormiddag met mogelijkheid tot een 
bezoek aan Robbeneiland, waar Nelson 
Mandela jarenlang gevangen gehouden werd. 
In de namiddag, bezoek aan de botanische 
tuin van Kirstenbosch, één van de beroemdste 
ter wereld. Transfer naar de luchthaven en 
vluchten naar Brussel met tussenlanding.

10. Brussel
Doorverbinding naar Brussel. 

Prijsvoorbeelden 
Prijs per persoon in dubbel

Fly & drive
Afreis elke dag
van 01/11 tot 15/11/19

€ 2.080
(op basis van minimum 2 personen)

€ 1.975
(op basis van minimum 4 personen)

Voor alle data en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – hotels - halfpension – 
autoverhuur

Privéafreis
Afreis elke dag
van 01/11 tot 15/11/19

€ 3.735
(op basis van minimum 2 personen)

€ 2.910
(op basis van minimum 4 personen)

Voor alle data en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotels – 
halfpension – toegangsgelden en 
bezoeken – lokale Frans- of Engelstalige 
gidsen 

Mogelijke pre-extensies:
• Victoria Falls, prijs op aanvraag
• Victoria Falls & Chobe, prijs op 

aanvraag
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Durban

OP AVONTUUR IN ZUID-AFRIKA
12 dagen / 9 overnachti ngen • Privéafreis elke dag
Kamer en ontbijt met 4 middag- en 3 avondmalen
Heeft  u zin op de regenboognati e eens op een andere manier te ontdekken? 
De twee metropolen Kaapstad en Johannesburg, de glooiende wijngaarden, 
de witt e zandstranden en het wild life… helikopter, zijspan, segway, fi ets … 
nemen u mee voor een onvergetelijk avontuur! 
1. Brussel – Kaapstad
Lijnvluchten naar Kaapstad met tussenlanding.
2. Kaapstad 
Aankomst, formaliteiten en onthaal door de 
chauff eur. Transfer naar het Victoria and 
Alfred Waterfront. Intrek in het hotel, vrije ti jd 
of mogelijkheid om deel te nemen aan diverse 
acti viteiten. 
3. Kaapstad
Na het ontbijt, stadsbezoek met de ‘Hop-on, 
Hop-off ’ dubbeldekker. De ontdekking, met 
meer dan 50 haltes en sites, gebeurd geheel 
volgens uw wensen. Terugkeer naar het hotel.
4. Kaapstad
In de loop van de voormiddag transfer naar 
de helihaven. Met een helikoptervlucht ont-
dekken we de stad op een andere manier. We 
vliegen over het Chapman Peak stadion, 
Camps Bay, de voorstad van Kaapstad en zijn 
welvarende buitenwijken met hun witt e zand-
stranden vol palmbomen, verder over de ‘ou 
Kaapse weg’ tot in Groot Constanti a.  Wijn-
degustati e en daarna vrije ti jd voor een lunch. 
De terugkeer naar Kaapstad gebeurt op een 
originele en sporti eve manier in een vintage 
zijspan. Verschillende etappes met adembene-
mende landschappen bieden zich aan alvorens 
het hotel aan het Waterfront te bereiken.
5. Kaapstad – Stellenbosch
Vertrek naar het charmante stadje Stellen-
bosch. We houden eerst halt in Paarl, gelegen 
op de specerijenroute. Vrij bezoek aan een 
boerderij met mogelijkheid tot degustati e. 
Verder naar Stellenbosch en intrek in het ho-
tel. Om de wijngaarden en de natuurlijke land-
bouwmethoden te ontdekken is er niets leuker 
dan een ritje per segway.  

6. Stellenbosch – Kaapstad – Johannesburg 
Transfer naar de luchthaven voor de binnen-
landse vlucht naar Johannesburg. Transfer 
naar Sandton met de ‘Gautrain’, deze hoge-
snelheidstrein vertrekt vanuit de luchthaven 
en stopt in verschillende stati ons. 
7. Johannesburg – Soweto – Johannesburg
Fietstocht doorheen de township Soweto. In 
de voormiddag ontdekking van de verschillen-
de gemeenschappen en vooral afspraak met 
een belangrijke pagina uit de geschiedenis van 
het land, maar ook met de culturele aspecten 
en het dagelijkse leven. Traditi onele lunch in 
een voormalige shebeen (illegale bar ti jdens de 
apartheid). Terugkeer naar het hotel en vrije 
ti jd.  
8. Johannesburg – Mabula Game Lodge
Vertrek naar de provincie Limpopo, in de 
Waterberg regio. Intrek en lunch in het hotel. 
Daarna ontmoeti ng met de ‘Big Five’ op de 
uitgestrekte vlaktes. Na deze eerste safari, 
terugkeer naar het hotel voor het diner.
9. Mabula Game Lodge
Safari bij het ochtendgloren en terugkeer 
naar het hotel voor het ontbijt. Wandeling 
doorheen de bush of ontspanning aan het 
zwembad. Na de lunch, vrije ti jd gevolgd door 
een safari in de late namiddag. Bijkomende, 
betalende acti viteiten worden ter plaatse aan-
geboden zoals een ballonvlucht, paardrijden in 
de bush of safari per quad. 
10. Mabula Game Lodge – Johannesburg
Safari bij het ochtendgloren en terugkeer 
naar het hotel voor het ontbijt. Check-out en 
transfer naar de luchthaven van Johannesburg 
en lijnvluchten naar Brussel met tussenlanding.
11. Brussel 
Doorverbinding naar Brussel.

Prijsvoorbeeld 
Prijs per persoon in dubbel

Privéafreis
Afreis elke dag
van 01/05 tot 08/05/20 

€ 3.525
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle data en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers met Engels-
sprekende chauff eur – hotels – kamer en 
ontbijt, 4 middag- en 3 avondmalen – 
toegangsgelden en bezoeken

Swazi
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ONTDEKKING VAN ETHIOPIË 
11 dagen / 8 overnachti ngen • Verzekerde afreis • Volpension

Ontdek dit fantasti sche en mythische land, vol contrasten. Bezoek de 
befaamde rotskerken, volg de voetsporen van het oude Abessinische 
koninkrijk en ontdek een eeuwenoude cultuur.

1. Brussel – Addis Abeba
Vlucht met bestemming Addis Abeba.

2. Addis Abeba – Bahar Dar
Aankomst te Addis Abeba, korte rustpauze 
en vertrek voor een oriëntati erit doorheen 
de pitt oreske buitenwijken van de stad. Ver-
volgens ontdekt u de Mount Entoto vanwaar u 
een prachti g zicht heeft  over de hoofdstad en 
zijn omgeving. Transfer naar de luchthaven en 
binnenlandse vlucht naar Bahar Dar.

3. Bahar Dar
In de voormiddag, boott ocht op het grootste 
meer van Ethiopië, het Tanameer. Onderweg, 
halte aan het schiereiland Zeghé waar u de 
Uhra Kidane Mehret kerk en het klooster van 
Azwa Maryam kunt bezoeken. In de namid-
dag trekken we naar de watervallen van de 
Blauwe Nijl, gevormd uit de samenvloeiing van 
de Blauwe Nijl met de beroemde Witt e Nijl.

4. Bahar Dar – Gondar 
Bezoek aan het kasteel van Guzara, gebouwd 
in de XVIe eeuw, dat model stond voor de 
kastelen van Gondar. Aankomst te Gondar en 
bezoek aan de keizerlijke stad die geheel uit 
steen opgetrokken gebouwen omvat, de kerk 
van Debra Berhan Selassie en de baden van 
Fasilades. 

5. Gondar – Axum  
Vertrek naar Axum langsheen oogverblinden-
de landschappen. We passeren het dorpje 
Wolleka en rijden verder naar de bergkloven 
van Tekeze. 

6. Axum
De hoofdstad van het koninkrijk Axum, ge-
legen op het kruispunt van drie conti nenten, 
is de bakermat van één van de belangrijkste 
Ethiopische beschavingen waar we tevens ook 
nog vele imposante overblijfselen terugvinden. 
Bezoek aan de monolithische steles en ont-

dekking van de tombe van koning Ezana, de 
Axumiti sche koningsgraven en het Dongour 
Paleis. Nadien, wandeling doorheen de kerk 
van Sint Maria van Zion.

7. Axum – Yeha – Mekele 
Vertrek naar de hoogplateaus van Tigray met 
de massieven van Aoua en Geralta. In Yeha, 
bezoeken we een goed bewaarde XIIIe eeuwse 
tempel welke werd omgebouwd tot een prach-
ti ge kerk. In de namiddag, trekken we naar de 
kerken van Abreha en Atsbeha, één van de 
mooiste bezienswaardigheden uit de regio.

8. Mekele – Lalibela   
We bereiken Lalibela langsheen één van de 
mooiste routes van Ethiopië en doorkruisen 
de prachti ge landschappen van Agaw.

9. Lalibela
Lalibela, werelderfgoed van Unesco, is een 
populair bedevaartsoord voor Kopti sche chris-
tenen. U ontdekt er zijn talrijke monolithische 
kerken volledig uit de rotsen gehouwen en die 
met elkaar verbonden zijn door ondergrondse 
tunnels. De dag wordt gewijd aan de ontdek-
king van deze architecturale meesterwerken. 

10. Lalibela – Addis Abeba 
Vlucht naar Addis Abeba. In de namiddag, ont-
dekken we in het Nati onaal museum één van 
onze voorouders “Lucy”, de uitgebreide kunst-
collecti e en leren we meer over de Ethiopische 
geschiedenis. Daarna wandeling doorheen 
de ‘mercato’, één van de grootste openlucht-
markten van Afrika. Avondmaal en traditi onele 
show voor de transfer naar de luchthaven en 
de vlucht met bestemming Brussel.

11. Brussel  
Aankomst in Brussel.

Prijsvoorbeeld 
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis  
van 26/04/20 

€ 3.220
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle data en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotels – 
volpension – toegangsgelden en 
bezoeken – lokale Franssprekende gids
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ONTDEKKING VAN NAMIBIË 
11 dagen / 8 overnachti ngen • Verzekerde afreis • Volpension

Ontdekking van een buitengewone omgeving in het hart van Zuidelijk Afrika.
1. Brussel – Windhoek
Vluchten naar Windhoek met tussenlanding.
2. Windhoek – Otjiwarongo
Aankomst in de voormiddag. Onthaal door de 
gids, vrij middagmaal. In de namiddag, vertrek 
naar Otjiwarongo en onderweg bezoek aan 
een ambachtsmarkt. Inchecken in het hotel, 
avondmaal en overnachti ng.
3. Otjiwarongo – Etosha
Na het ontbijt, bezoek aan de ‘Cheetah Con-
servati on Fund’ en ontmoeti ng met het snel-
ste dier ter wereld, de cheetah. Na het mid-
dagmaal, vertrek naar Etosha en het nati onale 
park. Een eerste safari per bus.
4. Etosha
Volledige dag safari per 4x4 in Etosha Nati onal 
Park om kennis te maken met de 144 soorten 
zoogdieren die naast elkaar in dit park leven. 
Middagmaal ter plaatse.
5. Etosha – Khorixas
Bezoek van een Himba dorp en vervolgens 
ontdekking van Damaraland dat zijn naam 
dankt aan het Damara volk, dat nog steeds het 
merendeel van de bevolking vertegenwoor-
digd. Bezoek aan het versteende bos.
6. Khorixas – Swakopmund
Vertrek naar het hart van de regio en bezoek 
aan de site van Twyfelfontein. Na het middag-
maal, verder naar Walvis Bay en bezoek aan 
deze natuurlijke haven, een echt paradijs voor 

pelikanen en fl amingo’s.  Aankomst in Swakop-
mund, inchecken in het hotel, avondmaal en 
overnachti ng.
7. Swakopmund
Boott ocht door de lagune en licht middagmaal 
aan boord van de boot. Wandeling door de 
badplaats Swakopmund.
8. Swakopmund – Solitaire  
Ontdekking van de “Vallei van de maan” en 
“Welwitschia Mirabilis”. Na het middagmaal, 
verder naar Solitaire en de Kuiseb Canyon, on-
derweg stop aan de Steenbokskeerkring; waar 
je, na het bereiken van dit punt, een oorkonde 
krijgt. Inchecken in de lodge, avondmaal en 
overnachti ng.
9. Solitaire – Windhoek 
Rit naar Namib-Naukluft , het grootste wild-
reservaat van Namibië en ontdekking van de 
indrukwekkende sites van “Sossusvlei” en 
“Dead Vlei”. Ontdekking van de Sesriem 
canyon. Na het middagmaal, terugkeer naar 
Windhoek voor het avondmaal en overnachti ng 
in het hotel.
10. Windhoek – Frankfurt
Na het ontbijt, stadstour door de hoofdstad 
van het land, gelegen op 1654 m boven zee-
niveau. Transfer naar de luchthaven en terug-
vlucht naar Brussel met tussenlanding.
11. Frankfurt – Brussel
Aankomst in de ochtend.

Prijsvoorbeeld 
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis  
van 23/04/20

€ 4.510
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle data en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotels – 
volpension – toegangsgelden en bezoeken – 
lokale Frans- of Engelssprekende gids
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VERLENGING, ZUID NAMIBIË 
6 dagen / 4 overnachti ngen • Verzekerde afreis • Volpension
9. Solitaire
Zie dag 9 hierboven. Na het middagmaal, terug 
naar het hotel en vrije ti jd tot het avondmaal.
10. Solitaire – Aus 
Vertrek naar het zuiden. Bezoek aan het 
kasteel van Duwisib en verder naar Aus.
11. Aus – River Fish Canyon
Vertrek voor een bezoek aan de tweede 
grootste canyon ter wereld.
12. River Fish Canyon – Kalahari
Ontdekking van de beroemde Kalahari 
Woesti jn per 4x4, maar eerst bezoek aan het 
Kokerboom bos.

13. Kalahari – Windhoek
Terug naar de hoofdstad, gelegen op 1654 m 
boven zeeniveau, voor een stadstour. Avond-
maal en overnachti ng in het hotel.
14. Windhoek – Frankfurt
Ontbijt en check out in de late voormiddag. 
Transfer naar de luchthaven en terugvlucht 
naar Brussel met tussenlanding.
15. Frankfurt – Brussel
Aankomst in de ochtend

Prijsvoorbeeld 
Prijs per persoon in dubbel 

Verzekerde afreis van 02/05/20 

€ 1.085
(op basis van minimum 2 personen

Voor alle data en prijzen, 
zie www.7plus.be
Inbegrepen in de prijs
Transfers – hotels – volpension – 
toegangsgelden en bezoeken – lokale 
Frans- of Engelssprekende gids
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