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Voorbeeld van een iZArte Kunstreis  

 
 

iZArte Kunstreizen zijn reizen naar Zuid-Afrikaanse kunstenaars en kunst, naar inspiratie, 

ontmoeting, uitwisseling. 

 
21 dagen, Johannesburg-Mabopane-Polokwane-Phalaborwa-Johannesburg 

 
 

Kunstenaars ontmoeten, kunst kijken, genieten van Zuid-Afrika 

 
 

1ste dag: vliegen van Schiphol Amsterdam naar OR Tambo Johannesburg. U wordt opgewacht bij 
aankomst en naar het hotel gebracht.  

1ste nacht: 12 Decades Art Hotel, Arts on Main, Johannesburg. Met kamers ontworpen en ingericht 

door Zuid-Afrikaanse top kunstenaars en ontwerpers. 12 Decades toont de geschiedenis van 
Johannesburg van 1886 – 2006.  

 
2de dag: tour door Johannesburg met gids – kennismaken met Johannesburg. Uw huurauto wordt bij 

het hotel afgeleverd, een Opel Corsa Essentia of gelijkwaardig (CDMR Super Cover, airbag, airco, 
radio/cd speler). 

2de nacht: 12 Decades Art Hotel, Arts on Main, Johannesburg. 

 
3de dag: ontmoeting met Abe Mathabe (kunstenaar – etsen/drypoints/tekeningen), met Abe naar 

kunst (kunstenaars, musea, tentoonstellingen, openbare kunst) in Johannesburg. 
3de nacht: 12 Decades Art Hotel, Arts on Main, Johannesburg. 

 

4de dag: relaxen, nagenieten en vooruitkijken. 
4de nacht: 12 Decades Art Hotel, Arts on Main, Johannesburg. 

 
5de dag: tour door Kliptown met Oom Bolo (kunstenaar – fotograaf en Kliptown historicus) en 

ontmoeting met Aunt Koekie, met als thema 20 years of freedom in Zuid-Afrika, de apartheidtijd en de 

huidige tijd. 
5de nacht: 12 Decades Art Hotel, Arts on Main, Johannesburg. 

 
6de dag: bezoek aan het Apartheid museum en het Nirox Sculpture Park al dan niet met een 

rondleiding. 
6de nacht: 12 Decades Art Hotel, Arts on Main, Johannesburg. 

 

7de dag: ontmoeting met Sello Malebye (kunstenaar – schilder), met Sello naar kunst (kunstenaars, 
musea, tentoonstellingen, openbare kunst) met tour door Mabopane en omgeving. 

7de nacht: 12 Decades Art Hotel, Arts on Main, Johannesburg. 
 

8de dag: relaxen en nagenieten van Johannesburg en Mabopane. 

8de nacht: 12 Decades Art Hotel, Arts on Main, Johannesburg. 
 

9de dag: naar Limpopo. 
9de nacht: Madi a Thavha Mountain Lodge, Makhado. De eigenaars van deze lodge zijn gefascineerd 

door hoe de oude wijsheid en rijke culturele diversiteit van de regio de kunst, craft en het actuele 
leven van de regio beïnvloeden. Stijlvolle kamers en suites, veel kunst in en om de lodge, een Arts & 

Culture centre op het terrein. 

 
10de dag: relaxen en acclimatiseren.  

10de nacht: Madi a Thavha Mountain Lodge, Makhado. 
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11de en 12de dag: ontmoeting met Avhashoni Mainganye (kunstenaar – beeldhouwer, schilder, 
collagist, keramist, Afrikaans filosoof), met Avhashoni naar kunst (kunstenaars in de omgeving, 

musea) en/of met Avhashoni naar bijzondere plekken van Venda, Tsonga en Northern Sotho cultuur.  

11de en 12de nacht: Madi a Thavha Mountain Lodge, Makhado. 
 

13de dag: naar Mabungubwe National Park, archeologie en wilde dieren; acclimatiseren en genieten. 
13de nacht: Leokwe Restcamp, Mapungubwe National Park. Mapungubwe’s kleine en speciale main 

camp, met slechts 14 cottages, mooi gelegen in het oostelijke deel van het park in de spectaculaire 

zandsteenheuvels.  
 

14de en 15de dag: genieten van de prachtige natuur in Mapungubwe en wilde dieren kijken (wandelend 
of per auto, selfdrive of met gids). 

14de en 15de nacht: Leokwe Restcamp, Mapungubwe National Park. 

 
16de en 17de dag: naar Polokwane, met bezoek aan Polokwane Modern Art Museum . 

16de en 17de nacht: Plumtree Lodge in Polokwane. Een heerlijk en ruim opgezet thuis ver van huis, 
met heel vriendelijke eigenaars en uitmuntende service.  

 
18de en 19de dag: op bezoek bij Afrikania, keramiek studio, en kunstenaars in Phalaborwa en/of 

Tswenyane; ontmoeting met Tom Joubert (eigenaar Afrikania, architect, sociaal ondernemer). 

18de en 19de nacht: Boikhutsong Guest House, Phalaborwa. Dit door een familie gerunde guesthouse 
biedt comfortabele accommodatie en gastvrijheid. En ontbijt onder de lapa of in de privacy van de 

achtertuin.  
 

20ste dag: terug naar Johannesburg. 

20ste nacht: 12 Decades Art Hotel, Arts on Main, Johannesburg.  
 

21ste dag: een laatste dag genieten in Johannesburg, lunchen bij Sophiatown Bar Lounge. 
21ste nacht: terug naar Nederland, vliegen van OR Tambo Johannesburg naar Schiphol Amsterdam. 

 
 

 

 
 

Dit is een voorbeeld van een reis (2014). Kan gemaakt worden zoals beschreven, maar dat hoeft niet. 
Deze kan als self drive reis zonder gids of met gids of met hier en daar een gids/begeleider. Heeft u 
horen vertellen of gelezen over Nirox Sculpture Park of over het Johannesburg Art Museum en wilt u 
daar gaan kijken, dan passen we dat in. U wilt in Johannesburg liever 4 nachten in 12 Decades en 4 
nachten in het Soweto Hotel, geen punt, dat kan. Bent u ook een natuurliefhebber, dan is 
bijvoorbeeld ook een bezoek aan de Botanical Gardens in Johannesburg aan te raden en in te passen. 
Wilt u liever naar één van de “iZArte kunstenaars” en met hem/haar aan het werk, of een workshop 
van hem/haar? Ook dat kan. Gaat uw voorkeur uit naar een bezoek aan het Kruger National Park in 
plaats van het Mapungubwe National Park, geen probleem. Of Mapungubwe én Kruger. Een extra 
reisweek met bezoek aan de Kaapstad regio met kunst als thema is ook mogelijk. Zoals u zult 
begrijpen wordt dan ook de prijs waarschijnlijk anders.  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

info@izarte.nl                 

www.izarte.nl 
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