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Met vertrouwen op reis!

De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Zuid - Afrika & Dubai
Unieke 12 daagse combinatie inclusief
excursies

Met plezier presenteren wij een nieuwe unieke combinatiereis naar
twee totaal uiteenlopende bestemmingen. Geniet van een week
adembenemende veelzijdigheid in Zuid-Afrika en aansluitend drie
dagen in de sprookjesachtige wereld van Dubai. U vertrekt, met eigen
Zuiden/Jacobs reisbegeleiding, comfortabel uit Limburg en wordt per
touringcar naar Düsseldorf gebracht voor de vlucht met Emirates. Na
een tussenlanding in Dubai vliegt u door naar KAAPSTAD in Zuid-
Afrika. Van hieruit ontdekt u o.a. prachtige oorden langs de
tuinenroute, mooie plaatsen als Knysna en Stellenbosch, Kaap de
Goede Hoop en natuurlijk de vertederende wereld van (wilde) dieren.
Om u vervolgens tijdens de laatste drie dagen te verbazen over de
pracht en praal, de altijd hogere bouwwerken en megagrote
shoppingcentra in Dubai! Kortom, een unieke kans om te proeven en
te genieten van twee heel bijzondere bestemmingen! Wij nemen u
graag mee.

 

Dag 1 - Zondag 24 november

Limburg – Düsseldorf – Dubai

12 dagen vanaf
€ 1.950,- p.p.

Inclusief
Transfer Limburg naar Düsseldorf v.v.

Alle vluchten met Emirates volgens
programma

Luchthavenbelastingen,
kerosinetoeslagen (nov. 2018)

Transfers ter plekke per
airconditioned touringcar

6 overnachtingen (halfpension) in
goede middenklasse hotels in Zuid-
Afrika

3 nachten in 4* hotel (logies/ontbijt)
in Dubai

Hele dag excursie Kaapstad incl.
Tafelberg & Knysna
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Vanuit uw Limburgse opstapplaats per touringcar met eigen
Zuiden/Jacobs reisbegeleiding die gedurende de gehele reis bij u
blijft, naar Düsseldorf voor de nachtvlucht van 21.30 uur (onder
voorbehoud) met Emirates naar Dubai. Verzorging aan boord.

 

Dag 2 - Maandag 25 november

Dubai – Kaapstad

Aankomst na ca. 6 uur vliegen om 05.55 uur (tijdsverschil is + 3 uur).
Om 10.45 uur (er is heel veel te zien op de luchthaven…) vliegt u door
met Emirates naar Kaapstad waar u tegen de avond landt. Transfer
naar uw goed middenklasse hotel, kennismaken met uw Duitstalige
gids voor de komende dagen, inchecken en dan aan tafel voor uw
avondeten op Zuid-Afrikaanse bodem. Uw kamer beschikt over
de gebruikelijke faciliteiten. O.D.

 

Dag 3 - Dinsdag 26 november

Kaapstad & Knysna

Na het ontbijt brengen we u naar de wereldberoemde Tafelberg
(weersafhankelijk). Vanaf het plateau op 1087 meter hoogte heeft u
een adembenemend uitzicht en ligt de stad aan uw
voeten. Aansluitend rijden we langs de tuinenroute en wordt het
schilderachtige Knysna bezocht, ingeklemd tussen de altijd groene
Outeniqua berg en een grote zoutwater-lagune vol bijzondere vissen,
watervogels, garnalen en zeepaardjes. Ontspannen wandeling over
de promenade. Vannacht dineert en logeert u in de omgeving
van Knysna. In de avondschemering is er nog een romantische
rondvaart gepland. O.D.

Dag 4 - Woensdag 27 november

Knysna – Tsitsikamma Nationaalpark – Addo olifantenpark – Port
Elizabeth

Vandaag gaan we naar het Tsitsikamma Nationaalpark om o.a. de BIG
TREE te bewonderen. Een meer dan 800 jaar oude en 37 meter hoge
Yellowwood-boom. In de namiddag hopen we met een beetje geluk,
vanuit de bus, de big 5 te spotten: olifant, leeuw, neushoorn, buffel en
luipaard. Diner en overnachting in Port Elizabeth. O.D.

Dag 5 - Donderdag 28 november

Hele dag excursie Tsitsikasmma
Nationaalpark & Addo olifantenpark

Excursie Oudtshoorn met bezoek
struisvogelfarm

Excursie Kaap de Goede Hoop

Excursie Stellenbosch incl.
wijnproeverij

Halve dagexcursie Traditioneel Dubai
incl. varen op Dubai Creek

Halve dagexcursie modern Dubai

Eigen Zuiden/ Jacobs reisbegeleiding
gedurende de hele reis

Duitstalige gidsen ter plekke

Exclusief
Optionele excursies (onder
verantwoordelijkheid van de
plaatselijke agent)

Niet genoemde maaltijden en
drankjes

Fooien

Eventuele verzekeringen

Reserveringskosten

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
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Port Elizabeth – Oudtshoorn 

Na het ontbijt rijdt u over de schitterende Outeniqua pas naar
Oudtshoorn, ook wel de hoofdstad van de veren genoemd. En dan
met name struisvogelveren! U bezoekt een struisvogelboerderij waar
u alles over deze bijzondere dieren verteld wordt en u zich zult
verbazen over de reusachtige eieren. Diner en overnachting in
Oudtshoorn. O.D.

Dag 6 - Vrijdag 29 november

Oudtshoorn – Kaapstad

Ontbijten en dan volgt een rit over de Route 62, een van de mooiste
panoramische routes in Zuid Afrika. Uiteraard met de nodige
koffie/foto stops bent u tegen de avond terug in Kaapstad. Voor diner
en overnachting. O.D.

 

Dag 7 - Zaterdag 30 november

Kaap de Goede Hoop

Ontbijt. Via een spectaculaire route over de kustweg Chapman’s Peak
Drive wordt Kaap de Goede Hoop bereikt. Een hoogtepunt, een
fantastische ervaring met geweldige fotomomenten! Geniet! Diner
en overnachting weer in Kaapstad. O.D.

Dag 8 - Zondag 1 december

Kaapstad – Stellenbosch – Dubai

Vanochtend nemen wij u mee op een stadrondrit door metropool
Kaapstad mét bezoek aan de mooi Company Gardens én het Zuid-
Afrikaans museum. Daarna rijden we door het wijnaanbouw gebied
rond Stellenbosch. Hier worden de beroemde rode wijn en lekkere
sekt vervaardigd, favoriete drankjes van meerdere wereldleiders. Na
een korte rondleiding in Stellenbosch is er voor u een wijnproeverij.
Daarna brengen wij u naar de luchthaven want u vliegt – wederom
met de uitstekende Emirates – om 20.05 uur naar Dubai. O.

 

Dag 9 - Maandag 2 december 

Dubai

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimum aantal deelnemers: 25

Vroegboekactie t/m 28-02-19 met
vertrek na 01-04-2019 géén
reserveringskosten

Voor ons volledige en actuele aanbod verwijzen wij u graag naar onze website: spauwen.nl

Versie: 25 March 2023 - Copyright © Het Zuiden & Jacobs Reizen by Spauwen Travel Pagina 3

https://www.spauwen.nl/?post_type=reizen&p=2944


Hulp of advies nodig?

085 067 00 15

Met vertrouwen op reis!

Na een hopelijk aangename nachtvlucht, staat er vandaag een nadere
kennismaking met Dubai geprogrammeerd. Het moderne deel met
Palmeiland Jumeirah, fotostop bij het beroemde hotel Atlantis,
bezoek aan de Souk Madinat met zicht op het 7* hotel Burj Al Arab.
Daarna is het lekker ontspannen en uitrusten aan het zwembad van
uw hotel in Dubai. O.

 

Dag 10 - Dinsdag 3 december

Traditioneel Dubai

Ontbijt. Tijdens deze excursie ontdekt u traditioneel Dubai. Per “abra”
(= watertaxi) vaart u over Dubai Creek naar de exotische kruidenmarkt
en talrijke soeks vol glitter, goud, sieraden en lederwaren. Natuurlijk
met shop-mogelijkheden. U gaat ook Al Fahidi bekijken, dit is het
oudste stadsdeel – waar het fort een geweldige tegenstelling vormt
met de moderne wolkenkrabbers. U bezoekt hier het Dubai museum
waar de geschiedenis van dit bijzondere emiraat wordt uitgelegd.
Daarna vrije tijd en overnachting in Dubai. O.

 

Dag 11 - Woensdag 4 december

Vrije tijd 

Ontbijt. De hoogste tijd om een dagje niets te doen maar uw eigen
gang te gaan. Maar voor de liefhebbers worden er optionele
excursiemogelijkheden (Abu Dhabi, woestijnsafari etc.) aangeboden.
Uw reisbegeleiding en plaatselijke gids zullen u informeren. O.

 

 

Dag 12 - Donderdag 5 december

Dubai – Düsseldorf – Limburg

Vroeg vertrek naar de luchthaven van Dubai. U vliegt met Emirates
om 08.30 uur (onder voorbehoud) terug naar Düsseldorf. De landing is
voorzien om 13.25 uur en onze Jacobs touringcar brengt u naar uw
opstapplaats in Limburg terug. U bent op tijd terug voor pakjesavond!
O.
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Hotelinformatie

Diverse hotels

Tijdens deze reis verblijft u in diverse hotels.
De kamers zijn voorzien van gebruikelijk faciliteiten.

Voorbeeldnamen hotels tijdens deze reis:
Kaapstad Garden Court Nelson Mandela Boulevard/
Regio Knysna Wilderness Hotel Resort & Spa/
Regio Oudtshoorn Oudtshoorn Inn/
Port Elizabeth Garden Court Kings Beach/
Dubai Tryp by Windham

Hotel verzorging: Volgens beschrijving
Eenpersoonskamertoeslag: € 300,-
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