TOERPROGRAM 2021
SAVANNA TOERE
VOORWOORD
Wie sou nou ooit kon raai toe ons teruggekom het van die Kers- en Nuwe Jaar toer op 3 Januarie 2020, dat die jaar ‘n draai
sou maak soos dit gebeur het. Ons was veral baie optimisties, want ons het baie vroeg in die jaar alreeds meer besprekings
op toere gehad as in die verlede en alles het baie rooskleurig gelyk.
Ons het toe ook weggespring en ons Tuinroete toer was ‘n groot sukses. Hierná het die Wildekus en Oos-Kaaptoer gevolg
en ons was met ‘n baie groot toergroep geseën – maar dit is toe ook net waar dit gestop het. Op 26 Maart 2020 is vlak 5
inperking aangekondig en is nie net die reise na buurlande verbied nie, ons kon nie eers buite die provinsiale grense gaan
nie. Vir die volgende 6 maande het ons besigheid tot ‘n stilstand gekom en kon ons eers weer op 26 September 2020 met
ons eerste toer – die Lentetoer, vertrek, onderhewig aan ‘n hele rits regulasies en vereistes.
Ons wil hiermee baie dankie sê aan een en almal wat vóór die inperking reeds op verskillende toere bespreek het en
deposito’s betaal het en wat ons dilemma verstaan het.
Ons het onmiddellik aan die werk gespring om te red wat daar te redde was en, alhoewel ons geen van die deposito’s wat
ons oorbetaal het, kon terugkry nie, kon ons skriftelike versekering by ál die akkommodasieplekke kry, dat hierdie gelde
sou oorrol na 2021. Hiermee saam, het ons dit ook reggekry om meeste van hulle te oortuig om hulle tariewe konstant te
hou vir 2021. Ons is dus baie dankbaar om aan te kondig dat ons tariewe grootliks dieselfde bly as in 2020 en in sommige
gevalle is daar self ‘n vermindering in die tariewe.
2021 lê nou voor en weereens is ons baie optimisties dat dit ‘n uitmuntende jaar sal wees. Ons glo dat almal nou só moeg
is van die huissittery, dat hulle nie kan wág om weg te kom nie en ons kondig met genoë hierdie 2021 program aan. Onthou,
soos altyd, dat daar vir elke toer op hierdie program, ook ‘n volledige reisplan bestaan, wat die toer dag-vir-dag uiteensit.
Kontak ons gerus vir hierdie reisplanne – ons kontakbesonderhede verskyn op die laaste bladsy van hierdie program.
Gedurende 2021 gaan ons die volgende twee opwindende nuwighede implementeer:
1. Wanneer daar op ‘n toer bespreek word, gaan ons ‘n besprekingsfooi aanvra teen ‘n sekere datum. Hierdie fooi is
aftrekbaar van die toertarief en gaan ons in staat stel om plek te verseker by die verskillende akkommodasieinstansies. Die betaling van die uitstaande balans gaan ons dan aan die individu oorlaat om af te betaal soos dit
elkeen se omstandighede pas, met dié voorbehoud dat volledige betaling ontvang sal word teen die sperdatum,
soos op die faktuur aangegee.
2. Op elke toer gedurende die jaar, sal daar ‘n trekking plaasvind en een gelukkige reisiger gaan 50% van die toertarief
terugkry, terwyl daar nog ‘n verder twee trekkings sal wees vir tweede plek en derde plek, ter waarde van R 2
000.00 en R 1 000.00 respektiewelik.
Onthou dat daar ook nog ‘n aantal toere in 2020 voorlê vir enigeen wat net bietjie wil wegkom. Hierdie sluit in die Savanna
Rondomtalie van 16 tot 23 Oktober 2020, Die Oos Vrystaat van 16 tot 20 November 2020 en ons Kersfees- en Nuwejaartoer
na die Kaap van 23 Desember 2020 tot 3 Januarie 2021.

Ons sien met verlange daarna uit om een en almal in 2021 op ons toere verwelkom.

Ons wil graag vir almal ‘n Geseënde Kersfees toewens en mag 2021 ‘n
jaar vol voorspoed, gesondheid en seën wees
DANIE & LENTE

Tuinroete Potpourri
28 Februarie tot 7 Maart
MOENIE HIERDIE EEN MISLOOP NIE!! Hierdie 8-dag
vakansie het vanjaar ‘n splinternuwe baadjie, terwyl die
tarief konstant gebly het. Ons reis deur onbeskryflik
mooi areas en ry deur 6 van die 9 provinsies in Suid
Afrika. Genoeg tyd is beskikbaar vir besoeke aan
interessante plekke en opwindende ekskursies. Ons hoë
gehalte oornagplekke is in die Diamanthoofstad –
Kimberley, die volstruis hoofstad – Oudtshoorn, die
Wilderness hotel (2 nagte), Cape St Francis, die
historiese Graaff Reinet, en Bloemfontein. Interessante
besoekpunte is die Groot Gat en Diamantmuseum in
Kimberley, die hoogste brug Bunjeespring-oord in die
wêreld by die Bloukransbrug, die Stormsriviermond in
die Tsitsikamma Nasionale Park en die “Vallei van
verlatenheid” in die Kamdeboo Nasionale Park.
Opwinding is ook in oorvloed en sluit ‘n prettige besoek
aan een van die volstruisplase in Oudtshoorn, ‘n
opsionele toer deur die beroemde Kango Grotte,
“Monkey Land” en ‘World of Birds” net buite
Plettenbergbaai en ‘n bootrit op die Knysnameer na die
Koppe in..
Per persoon wat deel: R11,350.00
Enkelbybetaling: R2,500.00

Wildekus en Oos-Kaap
13 tot 20 Maart
Kom gerus saam op hierdie wonderlike 8-dag rit en
ontdek die verborge skatte van die Wildekus en OosKaap. Uitstekende akkommodasie is in Aliwal-Noord,
Koffiebaai, Port Alfred, Cradock en Bloemfontein. Van
díe mooiste natuurtonele in Suid Afrika, is te sien al
langs die suidelikste grens van die Drakensberge by
Lady Grey, Barkly Oos en Elliott asook die eienaardige
“Hole in the wall” by Koffiebaai. ‘n Bootrit op die
Kowierivier en ‘n besoek aan die oudste kroeg in die
land by Bathurst – waar middagete ook beskikbaar is –
is maar net deel van die pret. Die toer besoek ook twee
nasionale parke - die Addo Elephant Park en die
Bergkwagga Park. Hierdie is ‘n toer om nie mis te loop
nie.
Per persoon wat deel: R9,650.00
Enkelbybetaling: R2,500.00

Suidkus
13 tot 20 April
Op populêre aanvraag is hierdie heerlike en ontspanne
toer na die immer gewilde Suidkus, verleng na 8 dae, en
dit boonop nog gedurende die beste tyd van die jaar. Die
Scottburgh is een van die gewildste vakansie-oorde aan
die Kwazulu Natalse suidkus, en die Blue Marlin Hotel
is onlangs pragtig opgradeer en verfraai en die etes is om
van te droom. Die hotel het ‘n onverbeterlike ligging met
‘n uitmuntende see-uitsig en is binne loopafstand van
die strand en die winkeltjies in die dorp. Hierdie is ons
verblyf vir die volle duur van die toer en daar hoef dus nie
elke dag ingepak en verder gery te word nie. ‘n Wye
verskeidenheid van interessante en opwindende
uitstappies is ook by die tarief ingesluit en behels onder
andere, Ushaka Seewêreld, die Botaniese tuine en ‘n
ontspanne bootrit in die hawe in Durban, Lake Eland
Wildreservaat in die Oribi erosievallei, met sy 4.5Km
“Zipline”, die oulike voëlplaas in Umgeni en nog meer
en saans is daar allerhande vermaaklikheid wat deur die
hotel aangebied word. Jy verdien hierdie blaaskansie!
Per persoon wat deel: R9,950.00
Enkelbybetaling: R2,500.00

Drakensberge
24 tot 30 April
Vanjaar is hierdie toer ‘n dag langer, om jou selfs ‘n meer
volledige ondervinding van die langste bergreeks in
Suid Afrika te gee. Hierdie 7-dag toer is net nommer-pas
vir jou!! Ervaar die wonderlike natuurskoon en absolute
kalmte van hierdie majestueuse berge. Die toer begin met
‘n eerste nag in die gerief van die Mountain Shadow
Hotel, kort duskant Elliott en aan die heel suidelike grens
van die Drakensberge, omring deur van die mooiste
natuurskoon in Suid Afrika. Hierna volg 2 nagte se
verblyf in die Wêreld Erfenis-Oord van die Suidelike
Drakensberge, waar 'n opwindende 4x4 rit teen die
legendariese Sani pas ingesluit is. Dan spandeer ons 2
nagte
in
die
Sentrale
Drakensberge.
'n
Roofvoëlvertoning

en

'n

konsert

deur

die

Drakensbergse Seunskoor is ook op die spyskaart.
Besoek word ook gebring aan die uitmuntende
ingenieursprestasie, die Hidro-elektriese krag/Pompstasie naby Drakensville en ons sluit af met 1 nag se
verblyf in die onbeskryflike prag van die veelkleurige
sandsteen formasies van die Golden Gate Nasionale
Hooglandpark.
Per persoon wat deel: R7,950.00
Enkelbybetaling: R2,000.00

Namibië
Toer 1:

10 tot 21 Mei

(vertrek per bus vanaf N1 stad in Kaapstad).
Toer 2:

1 tot 12 Junie

(vertrek per bus uit Pretoria)
Toer 3:

14 tot 25 Junie

(vertrek per vliegtuig vanaf O R Tambo)
SAVANNA TOERE HET AL MEER AS 50 VAN HIERDIE
TOERE AANGEBIED EN ONS IS PASSIEVOL OOR
NAMIBIË – KOM GERUS SAAM EN SIEN SELF!!!!!
Hierdie baie gewilde 12 dag toere word, soos in 2020, op
‘n rug-aan-rug basis aangebied en sny sodoende baie
van die tyd uit wat aan ryery ná en van Namibië spandeer
word, terwyl dit geen afbreek doen aan die gehalte en
opwinding van die toer nie. Daar is ‘n keuse om die toer
per bus te begin en dan per vliegtuig terug te vlieg vanaf
Windhoek, of alternatiewelik vanaf O R Tambo na
Windhoek te vlieg en dan ná die toer per bus terug te
keer na Gauteng.
LET WEL - Toer 1 vertrek per bus vanaf Kaapstad,
terwyl toere 2 & 3 vanaf Gauteng vertrek.
Kom gerus saam en ervaar die mistiek en skoonheid van
hierdie “LAND VAN ‘N DUISEND GESIGTE” met sy
golwende duine, glimmende vlaktes, bosveld ruigtes en
volop wildlewe, van die warmwaterbron by Ai-Ais in die
suide tot die weergalose Etosha in die noorde.
Akkommodasie en etes gedurende die toer is van
uitsonderlike gehalte en sluit Ai-Ais, Keetmanshoop,
Luderitz, Maltahöhe, Solitaire, Walvisbaai (2 nagte)
Etosha (2 Nagte) en Windhoek in. Opwindende kuiers
sluit die magtige Visrivier erosievallei (Canyon) by AiAis, die Reuse se speelgrond en Kokerboomwoud by
Keetmanshoop, die Dias kruis by Angra Pequena,
naby Luderitz, ‘n begeleide toer deur die geskiedkundige
spook diamantmyndorp - Kolmanskop, naby Lüderitz,
Sesriem, die hoogste sandduine in die
Sossusvlei,

die

Etosha

Nasionale

wêreld by
Park,

die

Otjikotomeer naby Tsumeb en nog baie meer in.
‘n Besoek aan hierdie land, waar mens nog vry kan
asemhaal, sal verewig ‘n kosbare herinnering bly.
Klein verskille bestaan tussen toere – kontak ons gerus
vir volledige reisplanne.
Per persoon wat deel: R22,950.00
Enkelbybetaling: R3,500.00

Botswana (Makgadikgadi Pan, Chobe,
Okavango delta) & Victoria Waterval)
Toer 1:

3 tot 11 Julie

Toer 2:

17 tot 25 Julie

‘n Besoek aan Botswana is altyd ‘n baie opwindende
ondervinding. Nie net is die land baie rustig en toeristevriendelik nie, dit het ook unieke natuurverskynsels wat
nêrens anders in die wêreld voorkom nie.
Ná die eerste nag se oorbly in die luukse Majestic Five
hotel in Palapye, volg 3-nagte in die baie netjiese Chobe
Safari Lodge op die wal van die Choberivier in Kasane.
‘n Vroeg oggend se wildrit in oop 4 X 4 voertuie deur die
Chobe Nasionale Park, word gevolg deur ‘n heerlike
ontbyt en later die middag is daar ‘n onvergeetlike
sonsondergang vaart op die Choberivier met die wal
wat wemel van die wildlewe. Ons mag selfs gelukkig
wees om olifante deur die rivier te sien swem.
EN DAAR IS NOG!!
‘n Besoek word ook gebring aan die wêreldbekende en
magtige Victoria waterval in Zimbabwe – op sy beste
hierdie tyd van die jaar. ‘n opsionele helikoptervlug oor
die waterval is ook moontlik.
‘n Deel van die enorme Makgadikgadi pan naby Nata kry
ook ‘n besoek met 4 X 4 voertuie.
Volgende is die Okavango Delta – die grootste
binnelandse

waterdreinering

in

die

wêreld.

Ons

akkommodasie is in Maun, poort tot delta en opsionele,
Mokoro ekskursies en/of ‘n ligte vliegtuig vlug oor die
delta, sal die ondervinding van hierdie natuurwonder
afrond.
Per person sharing: R18,500.00
Single supplement: R5,500.00

Kenia (Nakuru, Masai Mara, Amboseli
en Mombasa)
2 tot 9 Augustus
Jy het dit waarskynlik op televisie gesien en dalk selfs die
IMAX weergawe op die groot skerm gesien. Miskien is dit
op jou kluitklaplysie om eendag self te ervaar. Hierdie
uitsonderlike jaarlikse trek van wildebeeste en ander
herbivore oor die Serengeti/Masai Mara vlaktes is
werklik díe grootste wildskouspel en ‘n ONDERVINDING
VAN ‘N LEEFTYD.

Ongeveer 200,000 zebras en 500,000 Thomson’s
gazelle neem jaarliks saam met die hoofspelers, 1.9
miljoen wildebeeste, aan hierdie ongelooflike trek deel.
Om saam met hierdie galloppende diere op die eindelose
vlaktes van die Masai Mara te wees met die rooi Afrika
stof in die lug, is ‘n dramatiese ondervinding wat net
verstaan kan word as dit persoonlik ervaar word. Dit is
die één ding wat baie beter in lewende lywe is as op die
groot skerm. ‘n Opsionele lugballonvaart is ook moontlik
Sluit dit af met ‘n weelderige tydjie van ontspanning op
die skitterstrande van Mombasa. (Die opsie bestaan om
die Mombasa gedeelte uit te sluit).
Tarief: Op aanvraag.

Namakwaland en die Weskus
gedurende Blomseisoen
Toer 1: 15 tot 21 Augustus (Vertrek per
bus uit Pretoria en vlieg terug na Lanseria)

Toer 2: 21 tot 27 Augustus (Vlieg vanaf
Lanseria na Kaapstad en keer terug per bus)
Gedurende die droë en vaal somermaande is dit moeilik
vir die toeris om te glo dat daar jaarliks hier 'n
veldblomskouspel kan wees. Na goeie winterreënval
trek Namakwaland egter haar kleurvolle jakkie aan en
vir 'n kort rukkie neem die wilde blommetjies die landskap
oor. Daar is al talle gedigte, stories en skilderye aan
hierdie jaarlikse stortvloed van God se kleure opgedra.
Kom saam met ons sodat ons saam die verskuilde juwele
en rustigheid van Namakwaland en die Weskus kan
ervaar. Al hierdie dinge verseker 'n onvergeetlike toer!!
Tarief: Op aanvraag.

Kgalagadi Oorgrenspark
2 tot 7 November
Hierdie 6-dag toer besoek ‘n deel van ons land met 'n
eiesoortige bekoring wat maklik onder jou vel inkruip.
By Upington is die Oranjerivier die lewensaar van 'n
uitmuntende vrugtebedryf. Dan is daar ook die Kalahari
met sy rooi sandduine en die Kgalagadi oorgrenspark
tussen Suid Afrika en Botswana, waar die diere oor
eeue heen aangepas het by hierdie strawwe omgewing.
Dit is ook die tuiste van die beroemde Swart Maanhaar
leeus. Ons maak ook ‘n draai by die Augrabies
Nasionale Park. Kom gerus saam en beleef hierdie baie
interessante deel persoonlik.
Tarief: Op aanvraag

Lentetoer na die Azalea-skouspel in
Magoebaskloof en ‘n draai deur die
Nasionale Kruger Wildtuin
24 to 28 September
Wat ‘n uitstekende idee om bietjie in die Laeveld te gaan
ontspan ná die koue van die winter. Hierdie kort 5-dag
wegbreek kombineer ontspanning, die skouspel van
Azaleas en wilde kersiebome in volle blom en rustige
wildkyk. Die gerieflike Magoebaskloof Bergoord is ons
tuiste vir die eerste 2 nagte. In hierdie tyd gaan ons
Haenertsburg, Magoebaskloof en Tzaneen verken en
ons verlustig in die blommeprag by Cheerio. Dan volg 2
heerlike nagte in verskillende kampe in die Kruger
Wildtuin en hopenlik sien ons die groot 5 tydens ons
wildritte.
Tarief: Op aanvraag

Savanna Rondomtalie
9 tot 16 Oktober
Hierdie is ‘n unieke 8-dag toer wat jou die grootste
verskeidenheid bied van al ons jaarlikse toere. Kyk net
wat kan jy alles beleef:
Die toer skop af met twee nagte se verblyf in die
rustigheid van die Sentrale Drakensberge. Dan ry ons
verder oor Pietermaritzburg en Durban na die Wêreld
Erfenis-oord van St Lucia. Hier is ons akkommodasie vir
die volgende twee nagte, is die oulike Elephant Lake
Hotel, reg teenaan die water. In hierdie tyd gaan kuier
ons

ook

in die bekende

iSimangaliso

Vleiland

Wildresevaat en Cape Vidal. ‘n Bootrit op die St Lucia
estuarium is ook nog op die spyskaart. Dan vertrek ons
noordwaarts na die Golela grenspos, waar ons Eswatini
(Swaziland) binnegaan. Ons besoek die bekende Kersen Glasfabrieke en spandeer een nag in die hoogland
van Eswatini. Dan verlaat ons Swaziland by die Jeppe’s
Reef grenspos en gaan die Kruger Wildtuin binne by
Malelane. ‘n Hele dag in die Wildtuin, word gevolg deur
2 nagte se verblyf in die pragtige Pine Lake Inn. Van hier
af volg ons die Panoramaroete na die Drie Rondawels,
die Bourke’s Luck Kolkgate, God’s Window/World’s
View, en die asemrowende Gorge Lift by Graskop.
WAT ‘N WONDERLIKE VERSKEIDENHEID!!!!!
Tarief: Op aanvraag

Klein Karoo en Overberg in Walvistyd
6 tot 13 Oktober
Hierdie 8-dag toer is nou vól opwinding. Dit is die tyd van
die jaar dat die Klein Karoo en die gewilde Roete 62
amper net so skouspelagtig as Namakwaland is. Kom
saam met ons en staan verstom deur die pragtige
landskap,

asemrowende

bergpasse,

blomme

en

vrugteboorde in volle blom. Daar is ook heelwat opwining
en interessantheid ingesluit, soos ‘n rit met ‘n trekker en
sleepwa teen die Langeberge uit by Montagu, gevolg
deur ‘n smullekker potjie middagete en ‘n besoek aan die
mees Suidelike punt van die Afrika kontinent by Kaap
Agulhas. Dan is dit ook tyd vir die jaarlikse besoek van
die Noordkapper walvisse aan die area om te kom kalf
en te paar. Ons sprokie-mooie akkommodasie in die
Arniston Hotel, voorsien ook maklike toegang tot ‘n
opsionele bootrit in die see in om hierdie reuse soogdiere
van die oseaan van nader te besigtig. Die pragtige roete
huiswaarts,

gaan

oor

Swellendam,

Riversdal,

Mosselbaai en George, met oorslape in Wilderness en
Colesberg.
Tarief: Op aanvraag

Dubai
1 to 8 November
Hierdie is werklikwaar ‘n opwindende nuweling op ons
jaarprogram. Kom gerus saam en ervaar die wondere van
hierdie baie bekende deel van die Verenigde Arabiese
Emirate (VAE), waar tweede beste net eenvoudig nie
goed genoeg is nie. Akkommodasie is in een van die
gerieflike en sentraal geleë

hotelle en

‘n groot

verskeidenheid van ekskursies, gelei deur ‘n uitmuntende
gids, word alles by die toertarief ingesluit. Hierdie is onder
andere ‘n Bootrit op ‘n Arabiese houtboot of Dhow
deur die kleuvol verligte marina met aandete ingesluit,
‘n goed deurdagte halfdag Dubai stadstoer, met inbegrip
van die Palm Jumeira eiland en die ongelooflike
Atlantis hotel, ‘n woestyn safari in luggereëlde 4 X 4
voertuie met kameelritte, dansuitvoerings en ‘n
smullekker braai aandete ingesluit, ‘n besoek aan die
125ste verdieping van die “Burj Khalifa”, die hoogste
gebou in die wêreld, die Dubai akwarium en onderwater dieretuin en ‘n stadstoer van die VAE hoofstad Abu Dhabi met ‘n besoek aan die wit marmer Sheikh

Zayed Grand Moskee – een van die grootste moskees
ter wêreld. Daar is ook genoeg tyd beskikbaar vir eie
opsionele ekskursies, soos om die stad te verken met ‘n
oop bus. ‘n Aandbesoek aan die baie beroemde
musikale waterfontein by die Dubai winkelsentrum is
‘n móet en die uitmuntende publieke vervoerstelsel is
iets om ook te beleef.
Moenie hierdie wonderlike ervaring misloop nie!!!
Tarief: Op aanvraag

Oos Vrystaat en Lesotho
15 tot 19 November
Hierdie 5-dag toer besoek ‘n deel van ons land met ‘n
baie spesiale bekoring, van Clarens en die kleurvolle
sandsteen kranse van Golden Gate, tot Fouriesburg en
Ficksburg, al langs die grens met Lesotho. Dit is ook die
tuiste van Suid Afrika se Kersieproduksie en dit is
oestyd hierdie tyd van die jaar. Net oorkant die grens, lê
die bergkoninkryk van Lesotho en in die berge is die
Lesotho Hoogland Waterskema projek wat uit ‘n
verskeidenheid damme bestaan vir watervoorsiening
aan Suid Afrika en die opwek van elektrisiteit vir
Lesotho. Een van die voltooide damme is die Katsedam,
wat ook ‘n besoek kry via ‘n roete oor die verstommende
Mafika Lisiu pas ‘n Toer deur die damwal is ook
ingesluit.
Kom gerus saam en beleef hierdie dinge persoonlik!!!
Tarief: Op aanvraag

Kersfees en Nuwe Jaar in die Kaap
23 Desember 2021 to 3 Januarie 2022
Moet nou nie vanjaar weer alleen by die huis sit oor
hierdie feestelike tyd, wanneer niemand alleen behoort te
wees nie. Kom saam met ons en ‘n gesellige groep
mense en spandeer die Kerstyd in die pragtige
omgewing van Kaapstad. Die Nuwe Jaar word
verwelkom in die immergewilde Wilderness.
Volop ekskursies in en om Kaapstad én Wilderness, is
ook by die toertarief ingesluit
NÊRENS SAL JY VIR DIESELFDE GEHALTE TEEN ‘N
BETER TARIEF VAKANSIE HOU OOR HIERDIE HOOG
SEISOEN TYD NIE.!!!!!!!
Tarief: Op aanvraag

BESPREKINGS:

DANIE, LENTE of IZETTE
Telefoon: 011-955-3138
Selfoon:

082-851-6215

e-pos:

info@savannatours.co.za

Webblad:

www.savannatours.co.za

