
 

 

Oos-Kaap  
Wintertoer 

30 Junie - 7 Julie 2018 

Dag 1: Afstand 230km 

Ons skop die toer af met die eerste paar aande op ‘n plaas 
geleë aan die pragtige oewers van die Groot-Visrivier    
tussen pekanneutboorde. Avontuurdoendinge op die plaas 
sluit bergfietsryroetes, staproetes, swem, 'n hindernisbaan, 
'n Zip-line, vlieghengel, 4x4-roetes, voëlkyk, gholf-put,   
visvang, kajakvaarte, sterrekyk, wildkyk, lammertjies voer 

en vele meer in. Aktiwiteite in die omgewing sluit 
in: ’n nasionale park, ’n bekende towenaar se graf 
asook ’n moederkerk.  

Hier ontspan ons vir drie nagte onder die Karoo se 
sterrehemel.  

 

 

Dag 4: Afstand 300km.  Op die roete na die       
volgende bestemming gaan ons deur vele klein  
dorpies ry, waar stoppe gemaak gaan word. Dit 
gaan dus ‘n lang 300km wees. 

Geleë in 'n vallei aan die oewers van 'n lagune, bied 
die vakansieoord kampeerplekke slegs 10 minute se 
loop van ’n stil strand. Aktiwiteite binne die oord sluit 
in: voëlkyk,  trapbootjies, swembad, trampolien, 
vlugbal en ’n speelarea vir die kinders.   

 

Aktiwiteite in die omgewing sluit in: vele strande, 
akwarium, dieretuin, botaniese tuine, ‘n casino, mu-
seums, kunsgallerye, winkelsentrums en vele restau-
rant. Daar is ook wildplase in die omgewng. 

 
Ons gaan ‘n daguitstappie doen waar ons “hillbillies” en      
feëtjies gaan sien. Daar is ook  vele restaurante, ‘n waterval, 
‘n labirint en staproetes.  

 
Groot dinge mag dalk vir ons streek op hierdie dorpie gebeur! 

Dag 8: Ons pak die tog terug huis toe aan! 

KAROO TOT KUS— MET “HILLBILLIES” & FEËTJIES 
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Toerlede 

 

 Tjaart & Nelia Snyman 

 Jacques & Patrys Anker 

 Frans & Liana Labuschagne 

 Louis & Annamarie Swanepoel 

 Steve & Ischke Lambrechts 

 De Wet & Yolandi Fourie 

 Regard & Tarryn Momberg 

 Johan & Sandra Fourie 

 Gerrie & Venessa Rens 

 Dupie & Emsé du Plessis 

 Willie & Jackie Conradie 

 Mario & Clarise Steenkamp 

 Jakkie Barnardo 

 Deon & Tersia le Roux 
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Belangrike inligting rakende die toer: 

 

 Fietse & stapklere kan saamgevat word 

 Daar kan vars & soutwater vis gevang word so vat maar die stokke 
saam 

 Vat asb BAIE WARM KLERE saam 

 Gumboots kan nuttig wees 

 Daar sal saam pot gemaak word. Vat asseblief skenkels saam 

 Daar sal hout te koop wees 

 Vat asb die kredietkaarte saam. Daar gaan lekker gekoop word! 

 Elke gesin moet asb ‘n 20 bladsy flip-file saambring 
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Program 
 
Saterdag 30 Junie 
 Ons kom almal om 08h00 by Nanaga bymekaar 
 Boekevat sal gedoen word en dan vertrek ons om 8h30 
 Pak maar iets in vir die pad om aan te knibbel 
 Daar is baie padwerke… so ry asb versigtig en wees geduldig! 
 
Sondag 1 Julie 
 Daguitstappie 
 
Maandag 2 Julie 
 Elkeen doen wat hy/sy wil 
 Die aand maak ons almal saam pot.  
 Onthou asb jul skenkels. 
 
Dinsdag 3 Julie 
 Ons vertrek om 8h00 
 Ons sal langs die pad ‘n laat ontbyt eet 
 Pak maar eetgoedjies in 
 Afstand is +/- 350km 
 Ons gaan lekker rustig ry 
 
Woensdag 4 Julie 
 Elkeen doen wat hy/sy wil 
 
Donderdag 5 Julie 
 Daguitstappie 
 
Vrydag 6 Julie 
 Elkeen doen wat hy/sy wil 
 
Saterdag 7 Julie 
 Ons vertrek om 9h00 terug huis toe 
 Afstand 300km 
 

 

KAROO TOT KUS— MET “HILLBILLIES” & FEËTJIES 


