bijlage Classic South Africa
Deze reis wordt door Kras en TUI gezamenlijk uitgevoerd.
Groots en meeslepend, zo laat de ‘regenboognatie’ Zuid-Afrika zich het beste omschrijven. Beleef het
Paul Kruger National Park, waar vanuit een boom een luipaard op je loert en in de verte een kudde
olifanten luid trompettert. Een jeeptocht op zoek naar wilde dieren is een spannende ervaring. Wees
welkom in boeiende koninkrijken, waar vol trots historisch erfgoed wordt getoond. Geniet van
bloemenvalleien, glooiende wijngaarden, de glinstering van twee oceanen, de ruige Kaap, spectaculaire
vergezichten en ontdek ‘moederstad’ Kaapstad. Zuid-Afrika, een fascinerende en inspirerende
reisbestemming.
BIJKOMENDE KOSTEN
Fooien
Tijdens uw reis zijn er vele personen die voor u klaar staan. Als blijk van waardering zal er aan het begin van de
reis door de reisleider een fooienpot voor de gids(en), kofferjongens, kamermeisjes, restaurant/hotelpersoneel
etc. voorgesteld worden van ca. 50 Rand per persoon per dag. Zo hoeft u tijdens de reis niet overal een klein
bedrag achter te laten, dit regelt uw reisleider voor de hele groep. Dit bedrag staat los van de fooi voor uw
reisleider en chauffeur. Een fooi geven is niet verplicht, maar wel gebruikelijk. Als u tevreden over hen bent,
kunt u aan het einde van de reis naar eigen inzicht een fooi geven. Dit zal zeker op prijs gesteld worden. Een
richtlijn voor een fooi voor de reisleider is ca. 20 Rand per persoon per dag en voor de chauffeur ca. 15 Rand
per persoon per dag.
Entreegelden
De standaard entreegelden voor het basisprogramma bedragen:
- t/m april 2019 ca. 421 Rand (ca. € 25) per persoon
- mei t/m oktober 2019 ca. 460 (ca. € 28) per persoon
- vanaf november 2019 ca. Rand 525 (ca. € 32) per persoon
Voor het Kruger National Park dient u tevens een conservation fee te betalen:
- t/m oktober 2019 ca. Rand 370 (ca. € 22) per persoon
- vanaf november 2019 ca. Rand 415 (ca. € 25) per persoon
Noot: bovenstaande bedragen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en koersverschillen.
Optioneel excursiepakket
U heeft de mogelijkheid om een totaalpakket aan excursies bij te boeken. Dit pakket bestaat uit de hierna
genoemde 9 excursies. Dit is inclusief de basisentreegelden, 3 x diner en 2 x lunch (bij boeking te reserveren).
De prijs voor dit excursiepakket bedraagt:
- t/m oktober 2019 € 469 per persoon
- vanaf november 2019 € 499 per persoon
1. Hele dag gamedrive Kruger Park aan boord van open jeeps o.l.v. ervaren rangers
2. 3 uur durende gamedrive door het Hluhluwe Park aan boord van open jeeps o.l.v. ervaren ranger (middag)
3. Cruise over het St. Luciameer, voor een andere kijk op dit bijzondere stukje natuur (halve dag, ochtend of
middag)
4. Bezoek aan Port Elizabeth Township (avond inclusief diner)
5. Sundowner Cruise Knysna, bij zonsondergang over de lagune, een mooie ervaring (middag inclusief diner)
6. Dagexcursie Oudtshoorn met bezoek aan struisvogelboerderij, de fraaie Cango grotten en Kobus Se Gat in
de mooie Swartbergen (hele dag inclusief lunch)
7. Kaaps Schiereiland, met o.a. Kirstenbosch Gardens, de fameuze Tafelberg, Boulders Beach met de pinguins,
Kaap de Goede Hoop, Valsbaai, Kaap Punt en Houtbaai (hele dag)*
8. Bezoek aan Robbeneiland, waar Nelson Mandela ooit gevangen zat (ochtend of middag)
9. Dinnershow bij Rockwell Dinner Theatre (avond)
10. Tocht wijngebieden Stellenbosch, want waar anders smaken de wijnen beter dan in Zuid-Afrika!
Wijnproeverij bij een aangename en fraai tussen de gaarden gelegen wijnboerderij nabij het wijnstadje
Stellenbosch (hele dag inclusief lunch)
- entreegelden: Voortrekker Monument, Paul Kruger Museum, Panoramaroute; Bourke's luck Potholes,
Tsitsikamma Nationaal Park en het Diaz Museum
Noot: deze excursies kunt u niet los boeken, maar alleen als volledig pakket inclusief entreegelden!

MET MINDERJARIGE KINDEREN NAAR ZUIDAFRIKA
Vanwege de nieuwe immigratiewet in Zuid-Afrika moeten ouders die met hun minderjarige kinderen (tot 18
jaar) willen reizen in het bezit zijn van het originele geboortecertificaat van hun kind, waarop de gegevens van
de ouders vermeld zijn. Indien er slechts 1 ouder of verzorgende meereist met de minderjarige, dient er een
zogenaamd Parental Consent Affidavit formulier ingevuld te worden. Dit formulier dient door de ZuidAfrikaanse ambassade, een erkende notaris of door uw eigen gemeente ondertekend te worden. Het
toestemmingsformulier kunt u op de website van Kras downloaden op het tabblad ‘Praktische info’. De regels
gelden voor zowel reizen in en naar Zuid-Afrika als voor transit in Zuid-Afrika. Deze wetswijziging is
geïmplementeerd om de veiligheid voor kinderen te verhogen. Met dit initiatief hoopt Zuid-Afrika
kinderhandel en ontvoeringen sterk te verminderen. Voor meer informatie zie de ‘’Belangrijke informatie ZuidAfrika’’ in uw reispapieren of op de website van Kras.
MOBILITEIT
Wilt u een Kras (groeps)rondreis Zuid-Afrika boeken, dan wijzen we u erop dat u over een normale basisconditie
dient te beschikken en een goede mobiliteit noodzakelijk is. U ziet en onderneemt veel en verblijft in meerdere
accommodaties in een relatief korte periode. Houdt u er rekening mee dat er in de steden die we bezoeken
veel gelopen dient te worden en dat het niet altijd mogelijk is dat de touringcar u in het centrum van de stad
afzet/ophaalt. U dient gemakkelijk afstanden te kunnen lopen, trappen te kunnen nemen en zelfstandig,
eventueel met behulp van uw medereiziger (binnen dezelfde boeking) in en uit de minibus, touringcar of trein
etc. (afhankelijk van de reis) te kunnen stappen. De rondreizen kunnen voor mensen die minder mobiel zijn als
zwaar ervaren worden en het kan ook zijn dat deelname aan sommige programmaonderdelen niet haalbaar is,
in welk geval geen restitutie op de reissom verleend zal worden. Onze rondreizen Zuid-Afrika zijn dan ook niet
geschikt voor rolstoel- of rollatorgebruikers. Twijfelt u of de rondreis van uw keuze geschikt voor u is of wilt u
uw situatie toelichten, neem dan altijd contact met ons op.
TOT SLOT
Het slagen van een reis is niet alleen afhankelijk van wat u ziet en doet. Ook de sfeer binnen het reisgezelschap
is bepalend. U bent hiervoor medeverantwoordelijk. Wij vragen u rekening te houden met uw medereizigers,
zoals van hen verwacht mag worden dat ze rekening houden met u. Claim bijv. geen vaste plaatsen in de bus,
maar houd u aan het door de chauffeur/reisleiding bepaalde roulatieschema en zorg ervoor dat u op de
afgesproken tijd op de afgesproken plaats bent. Door rekening met elkaar te houden voorkomt u irritaties, wat
een positieve invloed zal hebben op uw vakantiebeleving. Prettige reis!
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