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Praktische tips & afspraken 
 

1. Vertrek:   
Donderdagochtend 16 november ontmoeten Theo van Mulken en jullie 
elkaar op Meeting Point Schiphol om uiterlijk 07.30 uur: 
https://www.schiphol.nl/nl/faciliteiten/meeting-point/ 
 

2. Overnachting: 
Overnachting de avond ervoor is mogelijk wel zo relaxed. 
Tips: http://www.ibis.com/nl/hotel-0649-ibis-schiphol-amsterdam-
airport/index.shtml  
Je kunt hier je auto gratis parkeren en laten staan. 
https://nl.citizenm.com/destinations/amsterdam/schiphol-airport-hotel 
Dit is op loopafstand van vertrekhal 
 

3. Vliegtickets: 
Alvast zelf inchecken en boarden 24 uur van tevoren aan te raden. 
In contact met Nederlands Instituut voor Studiereizen ruim van tevoren: 
Kees de Zeeuw:  info@studiereizen.nl  
06- 22486308 
 

      4.   Valuta: 
            In Zuid-Afrika is de munteenheid de ZARAND. 

De koers is ca 1/15. Je hoeft in principe geen Rands mee te nemen. Pinnen is 
in SA overal mogelijk. Zet wel je betaalrekening in Nederland voor de 
periode dat je in SA bent op: buiten Europa. 

 
4. WIFI: 

Nagenoeg op alle plekken in SA waar we zijn is WIFI. Denk aan speciale 
‘stekker’: een 3-poot rond voor SA. Deze zijn op Schiphol te koop, bij de 
ANWB, maar goedkoper in SA zelf. Veelal zijn ze in de B&B ook aanwezig. 
Tip: neem evt oplaadkabeltje mee voor oplader in auto/afwisselend gebruik. 
Het landennummer van Zuid-Afrika is: 0027 
 

5. Kleding: 
In november is het in SA lente. Dit betekent een temperatuur tussen de 19 
en 25 graden gemiddeld. De avonden kunnen koud zijn , net als fris boven op 
de Tafelberg en aan zee. Neem 1 a 2 lange broeken mee (1 heb je al aan in 
vliegtuig) en 1 a 2 vesten/truien. Verder minimaal 1 paar dichte schoenen, 
rest sandalen/slippers. Casual is de hoofdtrend. ’s Avonds gaan we soms ‘uit 
eten’ en wil je wellicht iets ‘sjiekers’ aan. Denk wel aan badkleding! Er is 
gelegenheid om te zwemmen in de B&B’s! 
 

6. Inentingen: 
Inentingen zijn in principe niet (meer)  nodig. We gaan in ieder geval naar 
een Malariavrije zone. Overleg met je eigen huisarts in jouw situatie of 
eventueel een Hepatitisinenting raadzaam zou zijn. 
 

7. Ontvangst: 
Samen met onze buschauffeur wacht ik jullie rond 22.30 uur in Kaapstad op! 
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