Voorbeeld van een iZArte Kunstreis (2016)
Kaapstad – Kaaps Schiereiland

|

Design Indaba – Cape Town Art Fairs

Meet Art and Artist – Meet Design and Designers - Enjoy South Africa in a special way

Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag

-

13 dagen
Zuid-Afrikaanse kunst en design, allerlei excursies en meer
begeleide groepsreis in 8-persoons busjes met chauffeur en gidsen
6-14 personen
luxueuze accommodaties
17 februari – 1 maart 2016

1:
2:
3:
4:
5:
6:

vlucht naar Kaapstad, u wordt opgewacht bij aankomst en naar het hotel gebracht
excursie naar Buffelfontein met een 4x4 trail en game drive
bezoek Design Indaba 2016, de trendsetting en innovatieve werelddesignbijeenkomst in Kaapstad
workshop Cape Malay Cooking in de Bo-Kaap, bezoek aan V&A Waterfront en Robbeneiland
naar Cape Town Art Fair 2016 en That Art Fair 2016 en meer kunst events in Kaapstad
Cape Town Art Tour, ontmoet kunstenaars en designers, bezoek studio’s, musea en galeries die u zelf
nooit zou vinden
hotel dag 1-6: Sugar Hotel, Main Road, Green Point, Kaapstad
kunst en design tour naar Montebello Design Centre and Kirstenbosch Botanical Garden
naar Hout Bay en Chapmans Peak, ontmoet kunstenaars, designers, studio’s, sociaal ondernemers
Kaaps Schiereiland excursie naar Cape Point inclusief Kaap de Goede Hoop. Oceanen, strand, pinguins
hotel dag 7-9: Quayside Hotel, Jubilee Square, St. Georges Street, Simon’s Town
naar Muizenberg en Kalk Bay, ontmoet kunstenaars, designers, galeries, sociaal ondernemers
lokale high tea en culturele wandeling door Khayelitsha met pitstop bij Department of Coffee
Cape Town kunst en design Tour, ontmoet kunstenaars, designers, studio’s, sociaal ondernemers
hotel dag 10-12: Sugar Hotel, Main Road, Green Point, Cape Town
laatste dag genieten van Kaapstad en transfer naar Cape Town International Airport

Dag 7:
Dag 8:
Dag 9:
Dag 10:
Dag 11:
Dag 12:
Dag 13:

Deze reis kan worden uitgebreid met veel verschillende “add-ons”.
 U bent toe aan het opladen van uw batterijen? Verblijf 2 nachten in het West Coast National Park in Duinepos
Chalets, 1½ uur van Kaapstad, een toevluchtsoord voor vogel- en natuurliefhebbers. Begon ooit als een
project ter ondersteuning van de lokale bevolking en is uitgegroeid tot een mooi sociaal verantwoord bedrijf.
 Verlangt u naar een langere Zuid-Afrikaanse safari? Voeg 2 nachten Garden Route Game Lodge toe aan uw
vakantie. Slechts 3½ uur rijden vanaf Kaapstad, door schilderachtig landschap, is dit park de thuishaven van
vele dieren en vogels incusief de ‘Big 5’.
 Pak uw kans en doe een ‘Klein Karoo Experience’ van 7 nachten. Deze neemt u mee naar excentrieke en
artistieke plaatsen als Barrydale, Oudtshoorn, Prince Albert en Stellenbosch. Door woestijnachtige leegtes
met prachtige uitzicht, in spectaculaire onderkomens en met veel kunst, is dit een bijzondere toevoeging aan
uw reis.
Een soortgelijke reis kan ook als self-drive reis worden geboekt door individuele reizigers en groepen.

Voor meer informatie:

info@izarte.nl
www.izartekunstreizen.nl

