
Rondreis maart 2022 
 

Vrijdag 04-03-2022 Aankomst in Zuid-Afrika – verblijf Sun 

Eden – tijd om te relaxen aan het  

zwembad. Er wordt gezorgd voor lunch en 

diner. 

 

Zaterdag 05-03-2022 Tijd om te relaxen aan het zwembad in 

Sun Eden. Ontbijt, lunch en diner wordt 

verzorgd. 

 

Zondag 06-03-2022 Tijd om te relaxen aan het zwembad in Sun Eden. Ontbijt, lunch en diner 

wordt verzorgd. 

  

Maandag 07-03-2022 Ontbijt, lunch en diner wordt verzorgd. In de middag staat een Game Drive in 

Dinokeng gepland. Dit is een groot natuurreservaat in Gauteng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 08-03-2022 Ontbijt bij Sun Eden en vertrek naar Pilanesberg. Vandaag staat er een 

excursie naar de kalksteengrotten Sterkfontein op de planning. Hier zal ook 

de lunch zijn en ’s avonds zal het diner bij de Pilanesberg zijn. 

 

Woensdag 09-03-2022 Vandaag begint de dag met een kop koffie bij de Pilanesberg. Verder staan er 

2 Game Drives op het programma. De dag wordt weer afgesloten met een 

diner bij Pilanesberg. 

 

 
 

  



Donderdag 10-03-2022 Na het ontbijt vertrekt de groep weer naar Sun 

Eden. Er staat een excursie bij  op het programma. 

De lunch wordt hier ook verzorgd. Hier wordt u 

meegenomen in de geschiedenis van de Zuid-

Afrikaanse stammen. Na de excursie vertrekt de 

groep weer naar Sun Eden voor het diner. 

 

Vrijdag 11-03-2022 Na het ontbijt bij Sun Eden vertrekt de groep naar Cullinan Diamond Mine. 

Dit is een ondergrondse diamantmijn. Na dit bezoek keert te groep weer 

terug bij Sun Eden voor het diner. 

 

Zaterdag 12-03-2022 Tijd om te relaxen aan het zwembad in Sun Eden. Ontbijt, lunch en diner 

wordt verzorgd. 

 

Zondag 13-03-2022 Tijd om te relaxen aan het zwembad in Sun Eden. Ontbijt, lunch en diner 

wordt verzorgd. 

 

Maandag 14-03-2022 De groep vertrekt na het ontbijt naar Graskop. Dit dorp is voornamelijk 

bekend voor het omliggende natuurschoon. Graskop is in de 19e eeuw 

gesticht als kamp voor de nabijgelegen goudmijn, maar tegenwoordig wordt 

het meeste geld gegenereerd door de houtindustrie. De lunch en het diner 

worden in Graskop verzorgd. Als het weer mee zit staat de Graskop Gorge Lift 

nog op het programma. Vanuit de lift heeft u een prachtig uitzicht over het 

natuurgebied. 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 15-03-2022 Het ontbijt zal in Graskop zijn. Daarna reist de groep naar Blyde River en 

Bourke’s Luch Pot Holes voor de excursies. Bij Blyde River kunt u genieten 

van één van de mooiste en spectaculairste uitzichten van Zuid-Afrika. Het is 

een prachtige kloof en een bijzonder natuurverschijnsel. Bourke’s Luch Pot 

Holes zijn rotsformaties die eeuwen geleden door erosie zijn gevormd. Er zijn 

hier prachtige wandelpaden en bruggen voor bezoekers. Het diner is weer in 

Graskop. De excursies van vandaag zijn onder voorbehoud van goed weer. 

 

  



Woensdag 16-03-2022 Na het ontbijt in Graskop staan de excursis God’s Window en Lisbon Falls op 

het programma. God’s Window is één van de hoogtepunten van de 

Panorama route. U heeft hier geweldig uitzicht. Lisbon Falls zijn watervallen 

in de Lisbon Creek, een zijrivier van de rechteroever van de Blyde River. De 

watervallen zijn erg indrukwekkend met een hoogte van 94 meter. Deze 

excursies zijn onder voorbehoud van goed weer. De lunch en het diner zullen 

weer plaats vinden in Graskop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 17-03-2022 Na het ontbijt in Graskop rijdt de groep weer naar Sun Eden. 

 

Vrijdag 18-03-2022 Het is alweer de vertrekdag. Natuurlijk is het ook mogelijk om de vakantie 

nog te verlengen! Vraag naar de mogelijkheden. 

 

 


