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WANNEER  
• HEEN-reis : vertrek op zondag 30 januari 2022 
• TERUG-reis : op donderdag 10 februari 2022 = terug in België op vrijdag 11 februari 2022 
• totaal 13 dagen, waarvan 12 dagen ter plaatse 
• individuele verlenging is mogelijk  ...  wel op voorhand vermelden bij de inschrijving 

 

INSCHRIJVING & DEELNAME  
• het aantal deelnemers voor deze reis wordt beperkt tot ±35 personen 
• geïnteresseerden wordt gevraagd zich te melden per mail naar willy@goorden-wine.com  

 

PROGRAMMA & TRAJECT 
Is een goede mix van toerisme, gastronomie, oenologie en plezier 

• eerste 3 dagen in de omgeving van KAAPSTAD en CONSTANTIA vallei 
• daarna, een 3-tal dagen in de wijngebieden WALKER BAY/HERMANUS 
• dan, 2 dagen toerisme CAPE AGULHAS en mini SAFARI 
• transfert via de ROBERTSON & WORCESTER vallei 
• en afsluiten met 2 dagen in STELLENBOSCH 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit programma wordt tijdens de zomerperiode verder in detail uitgewerkt 
en nadien doorgestuurd naar alle kandidaat-deelnemers.  

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
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HOTELS, RESTAURANTS  & WIJNDOMEINEN 
• HOTEL van zeer goed niveau en degelijke accomodatie 

bijvb  :  https://thefairways.co.za/  en  www.auberge.co.za  en  https://www.arnistonhotel.com/  

• RESTAURANT voor lunches en diners van zeer goed en hoog niveau  
enkele voorbeelden :  www.delaire.co.za  en  www.thebungalow.co.za  en  http://idiom.co.za/  
en  www.marine-hermanus.co.za  https://closmalverne.co.za/  

• WIJNDOMEINEN van het beste niveau  
zoals : www.constantiaglen.com  en  www.de-toren.com  en  www.leriche.co.za  
en  www.creationwines.com  en  www.hamiltonrussellvineyards.co.za  

 

PRIJS is 3.500 € per persoon ALL-IN 

• op basis van 2 persoonskamer, singles betalen 400 € meer 
• en berekend aan de actuele koers van de zuid-afrikaanse rand : 100 ZAR = ±5,55 € (1 aug 21)  

 
deze prijs omvat :  

• alle transporten : vluchten en lokale verplaatsingen per bus  
• alle overnachtingen en ontbijten in de hotels  
• alle maaltijden (lunch & dinner) met inbegrip van alle dranken tijdens de maaltijden  
• alle georganiseerde excursies, bezoeken en wijndegustaties zoals vermeld in het programma 

niet inbegrepen :  
• transfert naar de luchthaven in Belgë 
• vooarafgaande seat-reservatie op de vluchten (indien mogelijk) 
• extra dranken tijdens de georganiseerde maaltijden (alcoholen, ...)  
• individuele hotelkosten (telefoon, minibar, ...)  
• persoonlijke uitgaven (cadeaus, ...)  
• fooien chauffeur bus en ranger op safari 
• individuele verzekeringen (annulatie, reis- en rechtsbijstand)  

 

BETALINGEN 
op KBC rekening BE58 7360 1543 4279 op naam GOORDEN-TRAVEL 

➢ 1 AUGUSTUS 2021 = 1ste voorschot van 1000 € ... voor de opties op de vluchten 

➢ 1 NOVEMBER 2021 = 2de voorschot van 1000 € ... om de hotels en lokale bus vooraf te betalen  

➢ 1 JANUARI 2022 = saldo van 1500 € ... om de kosten van de restaurants te voorzien 
 
 

Graag ook speciale aandacht voor hetvolgende. 

Gezien de onzekere tijden van het moment begrijp ik dat sommigen moeilijk een beslissing 
kunnen/durven nemen. Daarom volgend voorstel en akkoord hierover. 

Geinteresserden in deze reis dienen zich kenbaar te maken en het eerste voorschot te 
betalen voor 1 augustus 2021. Met dien verstande dat de DEFINITIEVE beslissing wordt 
genomen eind oktober = 3 maanden voor vertrek. Op dat moment zijn er 2 mogelijkheden : 

1. Ik beslis definitief om deel te nemen en betaal het 2de voorschot per 1 november 2021 
2. Ik neem niet deel aan deze reis  ...  het 1ste voorschot van 1000 € wordt terugbetaald 

ANDERSOM kan niet : niets laten weten voor 1 augustus, en daarna in november vragen om 
deel te nemen, is niet mogelijk omwille van organizatorische redenen = vluchten, hotels, ...  
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