
GOLFREIS  ZUID AFRIKA  

We gaan terug !  In februari 2017 waren we al in dit mooie land waar  

prachtige natuur te bewonderen is, wilde dieren van dichtbij bijna aan te raken 

zijn, en je op schitterende plekken kunt golfen. 

Lees snel verder….. 
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Hoe lang zou de wereld nog kunnen genieten van deze indrukwekkende dieren in het 
wild….? Hopelijk nog heel lang maar illegale stropers rukken op. Als je naar Zuid Afrika 
gaat, is een bezoek aan een wildpark dus een must.  
En dan de golfbanen, stuk voor stuk pareltjes. Als we dan toch een mooie reis maken, 
gaan we voor niets minder dan de echte topbanen van Zuid Afrika. Kortom, een trip die 
je nooit meer zal vergeten! 

 
D E  B A S I S  

Dat is natuurlijk Golf! We hebben onze vorige reis geëvalueerd, weer verder georiën-

teerd, advies ingewonnen van specialisten en daar is een programma uitgerold. Dit is 

een combinatie van Golf en Safari aangezien deze combi het meest voor de hand ligt. .  

Echter houden we voor iedereen persoonlijk de mogelijkheden open voor een verlenging 

(Kaapstad). Ook hier bieden we een suggestie voor aan . 

In grote lijnen is het programma als volgt: 

Amsterdam—Kaapstad—Stellenbosch—Fancourt/George—Kaapstad—Amsterdam 

We verplaatsen ons met een privé bus, verblijven in drie tophotels en spelen superba-
nen.  
 



 
 

O U D E  W E R F  

We verblijven 2 nachten in Zuid-Afrika’s 

oudste hotel gevestigd in een historisch he-

renhuis. Gelegen midden in het historische 

én levendige Stellenbosch in hartje Wijn-

landen. De moderne kamers zijn van alle 

gemakken voorzien. Het zwembad is gele-

gen in de charmante tuin waar je tot rust 

kan komen. Hier bevindt zich ook een goed 

en trendy ingericht restaurant met een 

gourmet twist en uitgebreide wijnkaart, ge-

zellige bar, lounge met iedere middag high 

tea .  

 

We verblijven  2 nachten in het hotel, dine-

ren 1 keer, spelen 1 ronde op de Zalze en 

maken een Winlandstour! 

https://www.oudewerf.co.za/ 

 

  
 

S T O P  1  

Na aankomst op Kaapstad reizen we in een ruim half uurtje naar Stellenbosch, ons hotel :  

https://www.oudewerf.co.za/


 
G O L F B A N E N  

Er zijn vele banen te kiezen. Allemaal mooi! We 

hebben ervoor gekozen om vooral topbanen te 

spelen. Hieronder alvast een korte omschrijving 

met nog onder een klein voorbehoud van be-

schikbaarheid : 

D E  Z A L Z E  G O L F  E S T A T E   

Gastheer van het WK amateurs in 2006, waar 
Nederland historie schreef en de Eisenhower 
Trophy won! Mooi gelegen in het hart van het 
wijngebied van de Westkaap. 
 
F A N C O U R T  T H E  L I N K S  

De allermooiste! We spelen in ieder geval  deze 
nummer 1 van Zuid Afrika. Maar liefst drie 18 
holes banen liggen op dit complex, en we spe-
len zeker ook Montagu, ook uit de top 10. 
 

P E Z U L A  

Prachtig gelegen langs de kust. Hier spelen we 

inclusief buggy in verband met de grote hoog-

teverschillen op deze spectaculaire baan. 

 
Optioneel: 
 
P I N N A C L E  P O I N T  

Met greens die in de Indische Oceaan lijken te 
drijven ligt deze baan op de kliffen van het con-
tinent. Indrukwekkend en niet te missen! 
 
S I M O L A  

Een schitterende Jack Nicklaus design. Bijzon-

der door zijn 6 par 5’s en 6 par 3’s. Met bergen 

op de achtergrond en langs de Kysna rivier. 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU1tyemI7NAhUJLcAKHdYYBkIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fgolfersglobe.com%2Fdestinations%2Fsouth-africa%2Fcape-town-area%2Fde-zalze-golf-club&psig=AFQjCNHsMu3ebvDmfABU7WB


 
S T O P  2  

Na Stellenbosch rijden we in een paar uurtjes 

naar Fancourt :  

 

F A N C O U R T  G O L F H O T E L  /  

S P A     5 *  

De Fancourt Hotel & Country Club ligt adembe-
nemend mooi in een heerlijk rustige omgeving 
en toch niet ver van alle bezienswaardigheden 
aan de tuinroute.  
 
Diverse bars en uitstekende restaurants; we di-
neren 1x in La Cantina met o.a. Italiaanse specia-
liteiten . Verder beschikt het hotel over een riant 
buitenzwembad met jacuzzi, mooie spa & well-
ness met stoombad, Finse sauna, jacuzzi en 
groot binnenzwembad, leisure center met een 
state-of-the-art fitness en veel faciliteiten voor 
kinderen, tennis- en squashbanen en boetiekjes. 
 
Het golfresort werd in 2012 nog verkozen bij de 
beste 10 resorts ter wereld. Er kan vanzelfspre-
kend gegolfd worden op 3 Gary Player banen, 
maar er is nog veel meer te doen. We verblijven 
hier drie nachten, spelen Montagu en The Links, 
en genieten van een diner in het hotel restau-
rant. Op de laatste avond wordt er voor ons een 
Braai georganiseerd in de Club Lounge. 
https://www.fancourt.co.za/  

https://www.fancourt.co.za/


 
S T O P  3  

Van Fancourt is het vijf kwartier rijden naar on-

ze volgende stop: 

 

K Y S N A ,   P E Z U L A   5 *  

We spelen deze topbaan en hoe ideaal is het 
om gewoon vanuit je kamer de baan op te lo-
pen. Dus ook het verblijf is op deze locatie. 
 
Het Pezula Hotel & Spa is een spectaculair 
golfresort op een klif in ‘Knysna Head’ en wordt 
schilderachtig omringd door de Indische Oce-
aan, lagune en het Outeniquagebergte. De 78 
ruime suites liggen gegroepeerd als een lang lint 
vanaf het hoofdgebouw, zijn smaakvol ingericht 
en beschikken over alle mogelijke faciliteiten. 
 
Op de dag dat we deze baan spelen, staat er 
een diner voor ons klaar in het gezellige Zacha-
ry’s Restaurant. 
Optioneel kun je op de reisdag ook nog een ron-
de spelen op Simola. 
 
https://pezulahotel.com/  

https://pezulahotel.com/


 
G O N D W A N A  G A M E  R E S E R V E  

Een uur en 3 kwartier rijden we naar  
Gondwana Private Game Reserve , voor 2 nachten on-
ze Safari Lodge Accommodatie voor een authentieke 
safaribeleving. 
 
In dit park kunnen de “Big 5 Safari Animals“ (leeuw, 
buffel, olifant, neushoorn en luipaard) vrij rondlopen.  
Kuddes dieren in het wild waaronder eland, giraf, nijl-
paard, cheetah en zebra zijn te zien op het majestueu-
ze landschap met ontzagwekkende uitzichten op de 
Langeberg en Outeniqua Bergen. 
 
We genieten hier van attente service, gezonde Afri-
kaanse gerechten, inspirerende interieurs, deskundige 
Game Rangers en een scala aan activiteiten, waaron-
der Big 5 Game Drives waarvan er 2 per dag inclusief 
zijn.  
 
Alle maaltijden zijn inclusief (excl drankjes), worden 
vers bereid en geserveerd. Na een actieve dag kun je 
ontspannen in het zwembad of bij het kampvuur.  
 
Het is mogelijk om optioneel op een van deze dagen te 
gaan golfen op Pinnacle Point. 
 
Na al deze indrukken vliegen we via George terug naar 
Kaapstad. Daar bieden we nog een verlengingsoptie, of 
je kunt door reizen naar Nederland. 
 
  
  
 



 
H E T  A R R A N G E M E N T  
 
Het is een compleet pakket, waarin nog diverse opties zijn. Deze beschrijven we hieronder. 
 
De basisreis van € 3089= is inclusief: 

• Alle transfers tussen hotels en golfbanen middels grote tourbus inclusief gids/chauffeur 

• Verblijf  2 nachten Stellenbosch, 3 nachten Fancourt,  2 nachten Pezula, logies + ontbijt , op basis van 2pk 
(1pk toeslag € 650,=) 

• 4 diners op de golfdagen in de golfhotels, excl drankjes 

• 1 x Wijntour excursie 

• 2 nachten Safari lodge o.b.v. all inclusive, met o.a. 2 safari activiteiten per dag 

• 4 greenfees inclusief baanbegeleiding 

• Een aantal lesmomenten tijdens het golfgedeelte 
 
Exclusief: 
• KLM vlucht Amsterdam—Kaapstad. Indicatieprijs tussen € 800 en  € 1000,= p.p. inclusief (golf)bagage. 

Dagvlucht heen, nachtvlucht terug. Voordeel ; er is geen tijdsverschil dus geen jetlag ! 

• Binnenlandse vlucht George—Kaapstad € 185,= p.p. 

• Optionele greenfees op Simola (€ 99,=) en/of Pinnacle Point (€ 89,=) 

• Verlenging 2 nachten Kaapstad (zie onder) vervoer . Richtprijs  basis € 429,= p.p. (1pk toeslag € 150,=) 

• Optioneel in verlenging, greenfee  Clovelly, € 120,= of excursies € 80,= 
· Administratiekosten € 25,- per factuur 
· Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking 
 
 

 

   R E I S D A T A  

7  T O T  1 7  O F  1 9   N O V E M B E R  2 0 2 0  

 
V E R L E N G I N G  K A A P S T A D  
 
Na de binnenlandse vlucht wordt je opgehaald van het vliegveld en afgezet bij 
The Cullinan Hotel. Hier verblijf je twee nachten op basis van logies en ontbijt.  
Je kunt meteen bijboeken voor een een dag golfen op de mooie baan van Clo-
velly,  en/of een excursie door Kaapstad met o.a. bezoek aan de Tafelberg.  
Na dit verblijf wordt je weer netjes naar het vliegveld gebracht voor de vlucht 
terug naar Nederland. 
 
 



 
I N S C H R I J V E N  

 

• Voor wie? Iedereen met minimaal Golfbaanper-

missie/GVB / HCP 0 - 54, of toestemming van de 

pro in overleg. 

• Minimum deelname 16 personen, inschrijving 

op volgorde van ontvangst inschrijfformulier.  

• Inschrijven: geef ons je inschrijving door. Dat 

kan op allerlei manieren, je weet ons wel te vin-

den. Je ontvangt dan het inschrijfformulier van 

ons.  Mail via:        info@golfconsult.nl 

• Reis je alleen mee geldt een 1 pk toeslag. 

• Wil je je niet golfende partner meenemen dan 

krijgt deze een korting.  

• Na ontvangst van alle formulieren krijg je een 

boekingsbevestiging. Pas als de groep van min-

imaal 16 compleet is, wordt de reis geboekt. 

• Omdat we nog aan het schaven zijn aan de reis, 

kunnen er nog zaken wijzigen. We houden je 

daarvan natuurlijk op de hoogte.  

 

 

Voor vragen, bel of mail  

Raymond 06—18 55 11 48 of 

Jelle 06 - 53 45 29 11     

info@golfconsult.nl 
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