ERVAAR

AfriCamps Boutique
Glamping

Hier vind je AfriCamps
Lowveld regio, de Zuid-Afrikaanse safari in de buurt van het Kruger Park

AfriCamps at Mackers in Hazyview, op slechts 25 autominuten van de
Phabeni Gate is de ideale locatie om het Kruger Park en de
Panorama Route te ontdekken. Ontmoet de Big 5 tijdens game
drives, spot de meer dan 250 verschillende soorten vogels in deze
regio, wandel langs de Sabie rivier, boek spa behandelingen in je

ONTSPAN

tent en koel af in het supermooie innity zwembad.

Nadat je de hele dag op pad bent geweest kom je moe

Val in slaap met de geluiden van uilen en krekels, en word

maar voldaan aan bij een prachtige boerderij of in een

wakker van de uitende vogels, je weet dat de schitterende

natuurreservaat. Je wordt verwelkomd door de gastheer of

natuur buiten weer op je wacht als je de tent openritst.

In juli 2019 opent AfriCamps at Gowan Valley in de Natal Midlands
zijn tentappen. Dit camp ligt midden in de Midlands Meander
Route, waar traditionele ambachten, verse lokale producten en
prachtige bossen je hart zullen stelen. Dit camp ligt anderhalf uur
buiten Durban, in KwaZulu-Natal.
De Garden Route
AfriCamps at Ingwe in Plettenberg Bay en AfriCamps at Oakhurst in
Wilderness laten je het beste van de Garden Route zien. Beide
camps liggen dicht bij de uitgestrekte stranden en de inheemse
bossen die bekend staan om hun prachtige hikes en die een paradijs
voor vogelspotters zijn. Na een dag vol activiteiten kan je relaxen in
de hout gestookte privé hot tubs (aanwezig bij alle tenten in

RELAX

De glamping trend heeft de wereld in de afgelopen vijf jaar stormenderhand
veroverd, en Zuid-Afrika is de ideale plek om op deze manier van het buiten zijn te
genieten. Van de Cape Winelands tot de Garden Route, van de Karoo tot de Bush,
AfriCamps, Zuid-Afrika's glamping specialist, heeft camps op de mooiste plekken
van het land.

De Natal Midlands

Oakhurst, bij een aantal tenten in Ingwe).
Aan de N2 ligt Swellendam, na Kaapstad en Stellenbosch de oudste
stad van Zuid-Afrika. AfriCamps at Kam'Bati aan de prachtige Breede
Rivier is zeer geschikt voor gezinnen met kinderen.
Klein Karoo en Route 62
AfriCamps Klein Karoo in Oudtshoorn geeft je met de struisvogel-tour

gastvrouw, vaak de boer of iemand van het team die je vol

een authentieke boerderij ervaring. Op je to do-lijst voor deze

Dit alles kan je verwachten van een glamping vakantie in Zuid-

omgeving staan in ieder geval een stokstaartjes safari in de vroege

weten wat je in de buurt allemaal kan doen. Ervaar de Zuid-

Afrika en een verblijf in een van de negen camps van

ochtend en een bezoek aan de wereldberoemde Cango Caves. De

Afrikaanse gastvrijheid waar je al zoveel over hebt gehoord,

AfriCamps. Alle locaties liggen midden in de natuur, maar zijn

middag gebruik je om het fascinerende landschap van de Karoo te

en geniet van de leuke ontbijt- of braai-mand vol lekkers uit

dicht in de buurt van de toeristische hoogtepunten van het

ontdekken.

de regio. De camps liggen allemaal op een steenworp

land.

Reis naar het zuiden via de Route 62 en ontdek de pittoreske dorpjes

afstand van Zuid-Afrika's mooiste bezienswaardigheden.
Waar luxe en natuur elkaar ontmoeten
Midden in de natuur staat dan je tent, omgeven door ruisende

Glamping bij AfriCamps gaat echter niet alleen over comfort

bossen, tussen de wijnvelden, of bij een kabbelend beekje (of

en luxe. Het mooiste aan een verblijf als dit is dat het draait om

inke rivier na het regenseizoen). Je loopt je houten veranda

het ervaren van het buitenleven en de vrije natuur. Back to

op en staat versteld van het uitzicht. Ook binnen ziet je tent er

nature, maar dan met wat meer comfort.

adembenemend uit, ruim en voorzien van alle gemakken.

GENIET

passie kan vertellen over de plek waar je slaapt en je laat

aan 's werelds langste wijnroute. In wijnstadje Robertson is AfriCamps
at Pat Busch de perfecte bestemming om tussen de majestueuze
bergen de rust en stilte te ervaren.
Wijnlanden en walvissen
AfriCamps at Stanford Hills is een wijn en protea boerderij met een
eigen restaurant The Tasting Room. Dit maakt het camp tot een

Van een open haard tot een airconditioner, houten vloeren,

Het doel is om jou te laten genieten van lokale producten en

topbestemming voor foodies en wijnliefhebbers. Het dorpje

een compleet ingerichte keuken met een eettafel, een bank

de fantastische mensen in het land. Ontwaak elke ochtend

Hermanus, dé plek om walvissen te zien in het seizoen, ligt net buiten

om even op bij te komen, twee slaapkamers met extra ruime

met een weergaloze zonsopgang, geniet in de hot tub naast je

Stanford.

bedden en een hoogslaper voor de kleine avonturiers. De

tent, proef prijswinnende wijnen en braai je eerste

AfriCamps at Doolhof in Wellington ligt in een bijzondere vallei op het

eigen badkamer met toilet en XL-douche maken het plaatje

struisvogellet, tel vallende sterren en spot the Big 5. Maar

bekroonde Doolhof Wine Estate. Wijnproeven, gastronomisch eten of

compleet. Terwijl je het vuur aanmaakt om je eerste Zuid-

bovenal, geniet van een ontspannen tijd samen met familie of

picknicken, een wandeling langs de rivier en de wijngaarden

Afrikaanse braai te houden, bedenk je je dat je wel kan

vrienden.

wachten op je op deze bijzondere locatie aan de voet van de

wennen aan het idee van glampen in Zuid-Afrika.

Groenberg. Ook hier heeft elke tent een hot tub waar je bij kan
komen van alle indrukken van de dag.

