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Woord vooraf

Inmiddels woon ik tien jaar in Kaapstad en ik moet de eerste bezoeker nog 
tegenkomen op wie deze bestemming geen onuitwisbare indruk maakte. 
De stad, gelegen aan de zuidelijke punt van Afrika, vormt de toegangspoort 
naar de rest van Zuid-Afrika, een van de meest veelzijdige vakantiebestem-
mingen ter wereld. De unieke combinatie van trendy stadsleven en overwel-
digende natuur geeft Kaapstad een geheel eigen karakter. De veelbewogen 
geschiedenis zorgt voor een extra dimensie.

Omdat er zoveel te doen en te zien valt, zul je je in Kaapstad en omgeving 
niet snel vervelen. Deze gids leidt je langs alle mooie en bijzondere plekken 
in Kaapstad, de wijnlanden en een aantal plaatsen buiten de stad (zoals 
Kaap de Goede Hoop en Hermanus) die met de auto gemakkelijk te berei-
ken zijn. In deze stedengids is aandacht voor natuur, shoppen, eten, wijn, 
slapen, muziek en cultuur, de beste stranden, uitgaansleven, geschiedenis 
en de mooiste autoroutes door dit deel van Zuid-Afrika.

Je raakt niet snel uitgekeken op Kaapstad, vandaar dat veel bezoekers er 
weer terugkeren. De stad is dynamisch en overweldigend: trendy, kosmopo-
litisch en bruisend door een mix van mensen, muziek en Afrikaanse spirit. 
Geen wonder dat The New York Times Kaapstad in 2014 uitriep tot num-
mer 1 als ‘place to go’. Deze gids werpt een blik achter de façades van het 
moderne stadsleven en gaat onder meer in op de recente geschiedenis die 
zo sterk is bepaald door de apartheid.

De Tafelberg is het meest markante punt van Kaapstad. De inwoners van 
Kaapstad, de Capetonians zien de Tafelberg als een soort familielid, dat over 
je schouder meekijkt en er altijd is. Het blijft bijzonder, die gigantische gra-
nieten kolos van 1085 m hoog midden in de stad. Kom naar Kaapstad en 
verwonder je!

Willemijn Jumelet
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Genieten van het 
goede leven

In Kaapstad kan het leven zo gemakkelijk zijn. De kunst 
van genieten van het goede leven is voor Capetonians 
een dagelijkse bezigheid. Als toerist zit er maar één ding 
op: meedoen! Zoveel is er niet voor nodig om een mooie 
dag te beleven: de basis is een mix van een bruisend 
stadsleven, vrolijke vriendelijke mensen met een natuur-
lijk decor van bergen, zee en fynbos, die Kaapstad tot 
een van de mooiste steden ter wereld maakt. Zon en een 
strakblauwe lucht zijn bijna 300 dagen per jaar gega-
randeerd.
Op straat kom je zingende mensen tegen - vaak niet één, 
maar soms wel een paar per dag. Hier overheerst de 
vrolijkheid, swingt het en gaat alles gepaard met een 
brede glimlach.
Samen vormen de uitgaansgelegenheden, winkels en 
restaurants van de volgende wijken de topattracties van 
de stad: Camps Bay, Green Point, Sea Point en Mouille 
Point aan zee; City Bowl met Long Street en Kloof 
Street; V&A Waterfront; Waterkant en Kaaps Schier-
eiland met Hout Bay, Kalk Bay, Simon’s Town. Dit zijn 
voor toeristen de belangrijkste wijken en buurten. Iedere 
buurt heeft zijn eigen sfeer en biedt weer wat anders dan 
de andere buurten. Hier kan het echte genieten begin-
nen.

< Llandudno is een klein paradijsje.
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? AAN ZEE
Camps Bay is de playground for the rich and famous van Kaapstad; hier 
en verderop langs de kust staan de duurste huizen en rijden de Ferrari’s 
door de straten. De meeste huizen zijn onder het toeziend oog van een 
architect gebouwd, met geslaagde voorbeelden van natuurstenen wanden 
die samen lijken te smelten met de bergachtige omgeving. Minder geslaagd 
zijn de huizen vermomd als taart: roze met wit in een ronde vorm. Je ziet 
rim-flow zwembaden (waar het water over de rand stroomt), dakterrassen 
en tropische tuinen. Tussen alle nieuwbouw ook hier en daar een witte 
villa van de oude stempel uit de jaren 50 of 60. Wie zo’n huis koopt, maakt 
het meestal met de grond gelijk en bouwt er een nieuw huis voor in de 
plaats. Want in Camps Bay geldt het motto ‘zien en gezien worden’; status 
is belangrijk. 
Het witte, halvemaanvormige strand van Camps Bay, met de blauwe oce-
aan aan de ene kant en een rij palmbomen aan de andere kant, is een van 
de meest gefotografeerde stranden ter wereld. Hier logeren is de ultieme 
vakantie, je zou bijna vergeten dat je in een stad bent. Het is erg toeristisch, 
hoewel locals hier ook graag naar het strand gaan. Uit eten gaan in Camps 
Bay doe je voor de plek, niet voor het eten. Hoewel je een stuk minder kri-
tisch naar je eten kijkt als de zonsondergang er een roze sausje overheen 
gooit. Voor sundowners (drankjes bij zonsondergang) is er geen betere lo-
catie dan de boulevard van Camps Bay.

Cocktails in Camps Bay.
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Camps Bay

Slapen

Het Whale Cottage Guesthouse 
ligt op 500 meter van het strand van 
Camps Bay met uitzicht op zee, een 
zwembad, gratis wifi en mooi inge-
richte, ruime en lichte kamers. Het 
grote, luxueuze Bay Hotel ligt di-
rect aan zee, in het midden van de 
bruisende boulevard Victoria Road. 
Het is voorzien van alle gemak-
ken en comfort, die je van een luxe 
vijfsterrenhotel mag verwachten.
Village & Life heeft veel keuze in 
verschillende soorten accommoda-
tie in Camps Bay, zowel self catering 
appartementen, villa’s, guesthouses 
als hotels. Gevarieerde prijsklassen, 
maar eigenlijk is alles leuk, want 
dicht bij zee.
Ocean View House is een luxe 
guesthouse, of is het een boetiekho-
tel? Een heerlijk verblijf is gegarandeerd door een uitgelezen combinatie 
tussen ruime, luxe kamers, mooie tuinen rondom het hotel en de locatie 
aan de oceaan. Bakoven, een ‘geheime’ baai grenzend aan Camps Bay, is 
paradijselijk. Steek Victoria Road over en je bent er. De drukte van Camps 
Bay ligt op 10 wandelminuten langs de zee. De Duitse eigenaars garanderen 
kwaliteit en puntjes op de i, op een Zuid-Afrikaans relaxte manier. 
> WHALE COTTAGE GUESTHOUSE. Tel. 021 4332100, 57 Camps Bay Drive, 

www.whalecottage.com. 

> BAY HOTEL. Tel. 021 4304444, 69 Victoria Road, www.thebay.co.za.

> VILLAGE & LIFE. Tel. 021 4379700, www.villageandlife.com.

> OCEAN VIEW HOUSE. Tel. 021 4381982, 33 Victoria Road, Camps Bay, 

www.oceanview-house.com. 

Eten

Aan de boulevard van Camps Bay vind je het stijlvolle restaurant The 
Grand. Een mooie plek om te kijken wat er allemaal voorbij paradeert, 
onder het genot van een lekkere cappuccino, wijntje, uitgebreide lunch of 
diner. Wie niet meer naar huis kan rijden, kan blijven slapen in de ‘exclusive 
Grand Room’. 

Victoria Road, Camps Bay.
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Kaapstad


