HARDLOOP-REIS
SOWETO MARATHON

PROGRAMMA
5 dagen 31 oktober – 4 november 2019

Soweto Marathon, the people’s race

SOWETO MARATHON, THE
PEOPLE’S RACE
Ervaar de unieke Zuid-Afrikaanse sportcultuur
THE PEOPLE’S MARATHON
Soweto is de iconische plaats van
de strijd tegen de Apartheid. Met
bijna 4 miljoen mensen een
gemeenschap met een bijzondere
historie, arm maar trots. Alle elf de
Zuid-Afrikaanse talen worden er
gesproken. Straatarme
immigranten uit Zimbabwe maar
ook de stad met twee
Nobelprijswinnaars: Nelson
Mandela en Desmond Tutu.
Soweto is niet voor niets The
People’s Marathon. Een groot
deel van de dertigduizend
deelnemers is afkomstig uit
Soweto en samen viert men de
vrijheid van het nieuwe ZuidAfrika.
De route voert langs de culturele
en historische hoogtepunten van
de Township; Kliptown, Walter
Sizulu Square, Vilakazi Street,
Morris Isaacson School en
natuurlijk de bont beschilderde
koeltorens van het oude Orlando
Power Station. Op 1700 meter

hoogte en met 550 hoogtemeters
maakt de race bovendien een
extra fysieke uitdaging.
SOWETO VAN BINNEN
Maar eigenlijk is dat bijzaak.
Deelname aan de race geeft je de
unieke gelegenheid om ZuidAfrika op zijn aller-echtst en meest
hartelijk mee te maken. Hardlopen
opent alle deuren en hier in
Soweto heeft dat een heel
bijzondere betekenis. Je
overnacht 4 nachten in het hart
van de Township en maakt het
leven in de Township van nabij
mee.

ben je verzekerd van een geweldige
ervaring.
AFSTANDEN
Behalve de marathon kan je ook de
halve marathon lopen. Allebei met
spectaculaire finish in het FNB
Stadium, het grote stadium van de
finale van het WK voetbal 2010.
Deze race is zeer populair en
startbewijzen zijn in no-time
uitverkocht. Maar geen probleem.
Wij bieden je startnummer garantie.

UNIEKE ERVARING
Marco en Ed organiseren sinds
Dit is geen gewone reis; je verblijft 2015 groepsreizen naar Zuid-Afrika.
in goede accomodaties maar luxe Ze kennen enorm veel lokale
hardlopers en lokale hardloopen modern is het niet. De vijf
verenigingen. Dat maakt de
dagen in Soweto eet je zoals de
ervaring uniek. Samen met lokale
mensen daar eten, drinken we
een biertje met elkaar en sporten hardlopers en tourguides uit Soweto
bieden ze nu een hardloopreis aan
we samen, op de manier zoals
voor de Soweto Marathon 2019.
men dat in de Township gewend
is. Met betrouwbare lokale gidsen Afgelopen jaar liepen ze hem voor
de eerste keer. Een unieke reis voor
en door hardlopers!
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UNIEKE ERVARING
DE HARDLOOP-REIS
Van 31 oktober tot en met 4
november 2019 kan ook jij deze
adembenemende ervaring
opdoen! Een reis naar de Soweto
Marathon, georganiseerd voor en
door hardlopers. Een onvergetelijke ervaring gegarandeerd!
We bieden een reis waarin de
Afrikaanse loopbeleving centraal
staat.
In het programma zijn parcoursverkenningen opgenomen zodat je
van start tot finish weet wat je kunt
verwachten. Samen met een
lokale hardloopvereniging trainen
we ’s morgens in alle vroegte in
de straten van de Township.
Onder begeleiding verkennen we
op de fiets delen van Soweto en
maken we kennis met alle lagen
van de bevolking en bezoeken we
de historische locaties met hun
vaak dramatische verhalen. Maar
je maakt ook kennis met het
hedendaagse bruisende en
opwindende Soweto.
EEN MOOIE START
Soweto ligt vlakbij Johannesburg
en is een prachtig startpunt voor
een vervolg. Zo kunnen we via

Je traint samen met lokale runners

onze partner Abang Africa Travel
verlengingen bieden naar
bijvoorbeeld Krugerpark (9 of 7
nachten), Swaziland /Zululand
/Wetlands (7 of 5 nachten) of
Drakensbergen (4 nachten). Ook
compleet op maat gemaakte
reizen zijn mogelijk.
De reizen zijn georganiseerd
vanuit het perspectief dat toerisme

een directe positieve impact kan
maken op de samenleving.
Accomodaties waar je verblijft zijn
vaak nauw betrokken bij
projecten in de lokale
gemeenschap en bieden je de
gelegenheid om dergelijke
projecten van nabij te bekijken.
GA JE MEE?
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Dag 1: Donderdag 31 oktober

AANKOMST IN SOWETO

Donderdagavond kom je aan op het OR Tambo vliegveld van
Johannesburg. We pikken je daar op en samen reizen we naar
het Soweto Hotel, het mooiste (en enige) hotel in Soweto.
Onderweg krijg je een eerste indruk en in de hotelbar drinken
we samen een biertje om te wennen aan het idee dat we in het
hartje van de Township zijn.
Deze eerste avond maken we kennis met onze gids de
komende dagen en bespreken we de dagen die voor ons
liggen.
De kamers zijn ruim en schoon, voorzien van Airco, satelliet
TV, koffie/thee. De kwaliteit van de kamers is niet helemaal de
allerhoogste Europese standaard, maar realiseer waar je bent,
in Soweto is dit een enorme luxe.
Ontbijt is naar keuze Engels of een buffet. De mensen die hier
werken komen allemaal uit de township en geven je de
allergrootste glimlach die je ooit gezien hebt
De receptie is 24/24 bemand.
Soweto Hotel & Conference Center
www.sowetohotel.co.za
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Dag 2: Vrijdag 1 november

SOWETO

Op de eerste dag gaan we gelijk het
diepe in. We gaan de Township in. Ook
al is Soweto heel erg groot, het is een
dorp. Rustig, uitgestrekt en
gemoedelijk. De beste manier om de
Township te leren kennen is op de
fiets. Orlando is vanaf ons hotel een
kwartiertje met de bus. Samen met
onze gidsen bezoeken we zowel de
allerarmste “informal settlements” tot
aan de hipste en meest luxe delen van
Orlando.
Ook in de informal settlements, de
krottenwijken, zijn we veilig en welkom.
Mensen hier zijn trots op hun wijk en
weten dat toeristen helpen bij het
verbeteren van de wijk. De hartelijkheid
van de mensen is ongelofelijk.
We passeren de lokale markt, gaan
langs bij een high school en wellicht
drinken we een biertje in een
shebeen, de van oorsprong illegale
dranklokalen van de Township.
Door naar de bont beschilderde
Cooling Towers en dan lunchen met
traditionele lokale gerechten thuis bij
een wijkbewoner. Na de lunch gaan
we door naar Vilakazi Street,
bezoeken het Mandela House, waar
we het verhaal horen van Nelson en
Winnie Mandela, hoe zij hier tijdens
de Apartheid leefden.

AFSTAND

INSPANNING

BELEVING
100

We bezoeken het Hector
Pieterszoon monument en krijgen in
indruk van wat daar in 1976
gebeurd is. Tegen zonsondergang
praten we na op een warm en
gezellig terras in Vilakazi.

10

Km
op de
fiets

easy
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Dag 3: Zaterdag 2 november

PARCOURSVERKENNING
EN EXPO

AFSTAND

INSPANNING

BELEVING
100

8

km

easy
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SOWETO MARATHON

Dag 4: Zondag 3 november

AFSTAND

INSPANNING

BELEVING
100

21,1 of
42,195

km

zwaar

100

%
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Dag 5: Maandag 4 november

APARTHEIDSMUSEUM, VERTREK NAAR
AMSTERDAM
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REVIEWS VAN ONZE GASTEN
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IN GOEDE HANDEN
Wij raden je aan voor deze reis
een reis - en annuleringsverzekering af te sluiten.
Een goede reisverzekering is
voor deze reis al mogelijk
vanaf €32 per persoon,
afhankelijk van de door jou
gekozen dekking.
Een annuleringsverzekering,
eventueel met Marathon
clausule.(dekking tegen niet
deel kunnen nemen vanwege
blessure) kunnen wij ook voor
je afsluiten. Hiervoor zijn
verschillende mogelijkheden,
neem daarover contact met
ons op voor meer informatie.
Marco van Leeuwen en Ed Kooijman
PROGRAMMA
Wij bieden je een 5-daagse reis
naar Soweto, inclusief
rechtstreekse vlucht naar
Johannesburg. Vier
overnachtingen op basis van
logies en ontbijt.
Het programma voorziet in
gezamenlijke trainingen, excursies
en begeleiding rondom de
marathon. Wij geven geen
medisch advies.
Bij de opzet van ons programma
werken we samen met Mondi
Reizen B.V., specialist in
bijzondere reizen.
Je boekt de reis bij Mondi Reizen
B.V.. Lokaal in Soweto werken zij
samen met Abang Africa Travel..

Abang Africa Travel is lid van Fair
Trade Tourism en is de eerste
lokale operator die Travelife
Certified is, voor een duurzaam
tourisme.

Ben je van plan er een vakantie
aan vast te knopen? Via Mondi
Reizen kan je een verlenging
geheel op maat boeken.

CONTACT EN INFORMATIE
Ed Kooijman
+31 6 24755549
Marco van Leeuwen
+31 6 23489295
info@hardlopeninzuidafrika.nl
www.hardlopeninzuidafrika.nl
BOEKEN
Mondi Reizen B.V.
040 - 298 22 66
info@mondireizen.nl
www.mondireizen.nl

De reis wordt ter plekke door ons
begeleid.
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PROGRAMMA
OVERZICHT

Georganiseerd door lopers!
Ed Kooijman
BOEKEN:
Hardlopen in Zuid-Afrika
organiseert deze reis in
partnerschap met Mondi Reizen
B.V. Mondi Reizen B.V. is een full
service reisorganisatie en kan op al
jouw wensen oplossingen vinden.
In het geval van noodgevallen
tijdens de reis is er 24/24 uur
support beschikbaar vanuit Abang
Africa Travel. Je bent zelf
verantwoordelijk voor het afsluiten
van medische- en reisverzekering.
INBEGREPEN:
• Retourvlucht Amsterdam Johannesburg
• 4 overnachtingen in Soweto
Hotel incl. ontbijt
• Deelname marathon
• Begeleiding bij inschrijven
• Begeleiding door ervaren
marathonlopers
• Alle transfers en vervoer
volgens programma
• Lokale gidsen, Engelstalig
• Verkenning van Soweto op
de fiets
• Gezamenlijke training met
lokale hardloopclub
• Bezoek Expo
• Bezoek Mandela House
• Bezoek Apartheidsmuseum
• Transfers en begeleiding
supporters op de
wedstrijddag
• Transfers en begeleiding
lopers op de wedstrijddag
• T-shirt Hardlopen in Zuid-

•
•
•
•
•

Marco van Leeuwen

Afrika
Welkomstborrel
Lunches
Diner-buffet op marathondag
Info-sessie voorafgaande aan
de wedstrijd
Water tijdens excursies en
parcoursverkenningen
Locale tour guide, Engelstalig.

onze website
Groepsgrootte: max. 15 personen.

VOORWAARDEN:
Reizen worden uitgevoerd onder
•
verantwoordelijkheid en voorwaarden
van Mondi Reizen B.V.
Betaling:
NIET INBEGREPEN:
100% te betalen binnen 7 dagen na
• (Reis-)verzekering
• Lunch en diners niet genoemd boeken. De Zuid-Afrikaanse munt, de
Rand is instabiel. Om het risico voor
in het programma.
• Fooien, persoonlijke uitgaven onze lokale leveranciers zo laag
mogelijk te maken, betalen wij hen zo
vroeg mogelijk. Op deze manier
VETERANS PROGRAMMA:
voorkomen wij dat het valutarisco
Ben je al eerder met ons mee
wordt afgewenteld op de schouders
geweest en wil je het weer
die de lasten het minst kunnen
beleven? We bieden alternatieve
programma’s aan. Informeer bij ons dragen. Bij extreme schommelingen
van de valuta (meer dan 20% op
voor de mogelijkheden.
moment van boeking t.o.v. de
PRIJZEN:
wisselkoers op 18 april 2019 is het
mogelijk dat extra kosten worden
Op basis van 2 personen: vanaf
berekend of korting wordt gegeven.
1.654 Euro per persoon.
Toeslag 1- persoonskamer: vanaf
Annuleringsvoorwaarden ANVR zijn
332 Euro.
van toepassing. Kijk op www.anvr.nl.:
Bovenstaande prijzen zijn inclusief
39 Euro administratiekosten en 2,50 Wij bieden vertrekgarantie. Deze reis
gaat gegarandeerd door.
Euro bijdrage Calamiteitenfonds.

Prijzen arrangement onder
voorbehoud van beschikbaarheid.
Dit zijn vanaf prijzen. Wijzigingen
zijn mogelijk tgv. het aantal
inschrijvingen en vluchtprijzen.

Soweto is geen Malaria risicogebied,
voorzorgsmaatregelen tegen Malaria
zijn niet noodzakelijk.

Vroegboekkorting kan van
toepassing zijn. Check hiervoor
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