
 
 

 

De pracht van zuidelijk Afrika 
22-daagse : cruise + verblijf (3 nachten) in Kaapstad 

Van 17 november tot 08 december 2021 

 

 

 

REGENT SEVEN SEAS CRUISES : SS VOYAGER 

Enjoy, It’s all included! 

 

✓ Bij Regent Seven Seas Cruises is luxe discreet en ongekunsteld, worden al uw wensen vervuld… en is écht 

alles inbegrepen, inclusief een ruim aanbod van excursies! Deze excursies, georganiseerd door de rederij, 

zijn een schitterende illustratie van perfecte organisatie. Een extra troef: maximum 30 gasten per autocar 

en uitstekende gidsen.   

✓ Bovendien is niet alleen het vol pension op gourmet niveau maar zijn ook de maaltijden in de 

specialiteitenrestaurants inbegrepen. 

✓ Verder zijn ook alle fooien inbegrepen net zoals een uitgebreide selectie aan dranken (zoals champagne, 

cocktails, longdrinks, aperitieven en kwaliteitswijnen).   

✓ De verhouding gasten/bemanning ligt erg hoog : 2 goed opgeleide personeelsleden ten opzichte van 3 

gasten. Geen enkele rederij biedt zoveel kwaliteit in verhouding tot de betaalde prijs.    

✓ Alle suites zijn ruim (minimaal 33m2) en comfortabel ingericht: een luxueuze oase waar u  volop kunt 

nagenieten van alle ervaringen en belevenissen van de dag.   

✓ In de gourmetrestaurants aan boord wordt elke dag een uitgebreid menu, met veel variatie en enkel de 

beste ingrediënten geserveerd. De keuken van het hoofdrestaurant Compass Rose is even goed als de 

geboden gastronomie van de specialiteitenrestaurants. Zeker ook de gezonde en nieuwe “plant based” 

gerechten uitproberen. Onze tip: proef zeker de Sole Meunière!   

✓ In La Veranda worden voor de lunch meer de regionale gerechten geserveerd. ’s Avonds is het heerlijk 

vertoeven en genieten van de lekkerste steaks of seafood in het à la carte restaurant Prime 7. La Veranda 

wordt ’s avonds het à la carte restaurant Sette Mari, ideaal voor informele etentjes. In Chartreuse ontdekt 

u de overheerlijke Franse gastronomie.  

 

 

 

 

Unieke Footprints package aan een onklopbare prijs 

• Vluchten inbegrepen met Lufthansa 

• 3 Nachten Kaapstad :  

o Hotel Southern Sun Cullinan (nabij Waterfront) 

o Met excursies & wijnproeverij 

• Cruise (16 nachten) langsheen Zuid-Afrika, Namibië, Mozambique 



Programma: 
17/11/2021: Vlucht Brussel – Kaapstad met Lufthansa 
18/11/2021: Aankomst in Kaapstad en transfer naar het hotel Southern Sun Cullinan Hotel.  Vrije dag – geen maaltijden 

inbegrepen 
19/11/2021: Na het ontbijt, start van de excursie naar de Wijnlanden en Paarl, met wijnproeverij, bezoek aan het Huguenot 

Museum in Franschhoek, stadsbezoek in Stellenbosch (O/L/D inbegrepen) 
20/11/2021: Vandaag staat een bezoek naar het Aquila Game Reserve op het programma. (O/L inbegrepen) 
21/11/2021: In de voormiddag excursie naar Cape Point, een natuurreservaat met een bezoek aan de pinguin kolonie op 

Boulders Beach.  Nadien terugrit naar Kaapstad en inscheping aan boord (all inclusive) 
22/11/2021: Op zee 
23/11/2021: Walvis Bay, Namibië 
24/11/2021: Walvis Bay, Namibië 
25/11/2021: Luderitz, Namibië 
26/11/2021: Op zee 
27/11/2021: Op zee – cruisen langs Kaap de Goede Hoop 
28/11/2021: Port Elizabeth, Zuid Afrika 
29/11/2021: Durban, Zuid Afrika 
30/11/2021: Durban, Zuid Afrika 
01/12/2021: Op zee 
02/12/2021: Maputo, Mozambique 
03/12/2021: Richards Bay, Zuid Afrika 
04/12/2021: Richards Bay, Zuid Afrika 
05/12/2021: Op zee 
06/12/2021: Mossel Bay, Zuid Afrika 
07/12/2021: Ontscheping in Kaapstad – transfer naar de luchthaven. Vlucht Kaapstad – Brussel met Lufthansa 
08/12/2021: Aankomst in Brussel 
 
 
Prijs per persoon: 9.519 Euro 
 
Inbegrepen in de prijs: 

• Vluchten Brussel – Kaapstad – Brussel met Lufthansa (L-klasse) 

• Transfers 

• 3 overnachtingen in het Hotel Southern Sun Cullinan in een standaardkamer met ontbijt 

• Excursies op 19-20-21/11/2021 – inkomgelden inbegrepen 

• Lunch en avondmaal op 19/11/2021 – 2 drankjes per persoon inbegrepen 

• Lunch op 20/11/2021 – 2 drankjes per persoon inbegrepen 

• 16-daagse cruise in all inclusive formule in een deluxe veranda suite, cat. G 

• 21 excursies tijdens de cruise 

• Havengelden en luchthaventaksen 
 
Niet inbegrepen in de prijs: 

• Fooien voor de chauffeur en gidsen tijdens de excursies 

• Verzekeringen 

• Persoonlijke uitgaven 

• Eventuele visums 
 
Belangrijke informatie: 

• Internationaal paspoort vereist, geldig 6 maanden na terugreis – 2 lege pagina’s in het paspoort voor de nodige visa ter 
plaatse 

 
Supplementen: 

• Concierge suite, cat. E: + 570 Euro pp 

• Concierge suite, cat. D: + 840 Euro pp 

• Penthouse suite, cat. C : + 1.490 Euro pp 
Andere categorieën op aanvraag mogelijk 
 
 


