travel

tekst Yvette Bax fotografie Sander Hehanussa (en betreffende hotels)

travel

124

125

De honeymoon der honeymoons gaat natuurlijk naar
Afrika. WIT Wedding selecteerde drie fantastische
adresjes voor jullie, in Nairobi, Zanzibar en Kaapstad.

Dit hotel is de perfecte uitvalsbasis voor een honeymoonsafari door
schitterend Kenia. WIT Wedding mocht er logeren, en schaarde
dit hotel onmiddellijk tot een van de mooiste waar we ooit geweest
zijn. Vanuit de boomhutten heb je uitzicht op de Ngong Hills waar Karen Blixen van Out of Africa haar koffieplantage had. Niemand die zou zeggen dat je slechts een half uur rijden verwijderd
bent van het drukke downtown Nairobi. En er zijn een olifantenweeshuis en een giraffecentrum om de hoek: heel bijzonder om
daar even een kijkje te nemen. Naast zes boomhutten heeft het
Ngong House ook een garden suite villa, een Marokkaanse bungalow en een familiehuisje. Elke avond wordt er een kampvuur
gemaakt, waar de gasten zich kunnen verzamelen om een aperitiefje te drinken. De vers bereide heerlijke maaltijden (het verblijf
is all inclusive) eet je in de tuin, bij het haardvuur binnen of knus
met zijn tweetjes bij candlelight in je villa/boomhut. We kunnen je
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Ngong house: een boomhut-hotel in Nairobi

verzekeren: dit is op en top romantiek!
www.ngonghouse.com.

Che Che Vule: honeymoonvilla op Zanzibar
Het paradijselijke Tanzaniaanse eiland Zanzibar is dé ultieme
honeymoonbestemming. Als je voet zet op dit eiland moet je jezelf
even knijpen om te kijken of je niet droomt: met spierwitte stranden, een azuurblauwe zee en de mystieke hoofdstad Stone Town,
is dit de parel van de Indische Oceaan. Op zo’n drie kwartier rijden (over nogal hobbelige wegen) van Stone Town, bij het plaatsje
Matemwe, vind je de Che Che Vule villa. Dit is het voormalige
optrekje van een Oostenrijker, die inmiddels weer in Europa
woonachtig is, maar zijn huis mét personeel aan vakantiegangers
verhuurt. In de beach villa met zwembad kunnen zo’n zes tot acht
personen slapen, maar je kunt de villa ook voor twee afhuren. En
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superknus. En er is ook nog een rooftop bar, dus je kunt lekker wat
drankjes doen, om vervolgens zo je chique caravan in te duiken.
Dat is nog eens glamping! En heb je het gehad met het city life,
dan kun je vanuit Kaapstad gemakkelijk nog meer van Zuid-Afrika
verkennen: al op een paar uurtjes rijden afstand vind je natuurparken om wildlife te spotten. Voor een actieve, funky honeymoon!
Kijk voor meer informatie op: www.granddaddy.co.za. B
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je kunt er niet alleen verblijven tijdens je huwelijksreis, je kunt hier
ook nog eens hier ter plaatse trouwen (en romantisch op het strand
dineren!). Kijk trouwens niet raar op als er een onverwachte gast
verschijnt: de Che Che Vule heeft namelijk een huisdier, de vijfentwintig jaar oude schildpad Speedy. Die je niet blijer kunt maken
dan door hem een banaantje te voeren, te cute!
Kijk voor meer informatie op: www.chechevule.com

Grand Daddy Love of Lace
trailer: honeymoon trailer in
Kaapstad
Een van de hipste en mooiste steden ter wereld is Kaapstad. Strand,
nachtleven, leuke boetiekjes en veel goede restaurants, omringd
door een schitterende bergachtige omgeving en wijngaarden. In
het centrum van Kaapstad – in de levendige Long Street – vind je
het trendy Grand Daddy hotel (ook bekend om de lekkere cocktails
in de Daddy Cool bar!). Dit hotel heeft een heus ‘rooftop trailerpark’. Ja, echt waar: er staan zeven trailers op het dak, allemaal met
een ander thema ingericht. Zo heb je bijvoorbeeld een John & Yoko
trailer, een stippen-trailer, een Afro Funk trailer, Moontides trailer, en, de meest geschikte voor een honeymoon: de Love of Lace.
Het interieur van deze over-the-top trailer is voornamelijk roze, met
veel kussens, kant en romantische tierlantijntjes. Klein maar fijn, en

KLM vliegt op zowel Nairobi, Zanzibar als Kaapstad
(www.klm.com).
•

Visa: te krijgen bij elk land aan de grens (vooraf in Nederland visa halen kan ook, maar is duurder). Kenia en Tanzania: $50, Zuid-Afrika: gratis.

•

Benodigde vaccinaties: Hepatitis A & B, DTP en gele
koorts. Het hebben van een cholerastempel in je
vaccinatieboekje is voor Zanzibar verplicht.

•

Malaria: Kenia (Nairobi uitgezonderd) en Tanzania/Zanzibar is malariagebied. In Kaapstad en zuidelijk Zuid-Afrika is
er geen malaria.

•

Een Visa creditcard is aan te raden. Mastercard en Maestro
werken bijna nergens in Oost-Afrika (in zuidelijk Afrika wel
weer).

•

Zelfstandig reizen in Afrika kan in zuidelijk Afrika wel (Botswana, Namibië en Zuid-Afrika), maar is in Oost-Afrika niet
aan te raden. Ga je zelf rijden, huur dan zeker een stevige
jeep.

•

Meer informatie over de verschillende landen is te vinden
op: magicalkenya.com, zanzibartourism.net en mijnzuidafrika.nl

Olifantenweesje uit het
olifantenweeshuis in
Nairobi
Boot-bad in het
Ngong House
Grote villa in het
Ngong House
Overstekend wildlife
in een natuurpark in
Kenia

