
Die Hessequa-gebied, oftewel The Explorer’s Garden Route is die beginpunt van die wêreldbekende Tuinroete, waar diverse 
aktiwiteite en fasiliteite soos visvang, strandkampering, bosstaproetes en bergfietsry op besoekers wag. Hessequa is gemiddeld 
3 uur se ry vanaf Kaapstad en Plettenbergbaai wat die area sentraal plaas as ’n bekostigbare vakansiebestemming.  

WAT ALLES OP JOU WAG

GROOTVADERSBOSCH NATUURRESERVAAT (CAPE NATURE)
20 km buite Heidelberg lê ’n 250 ha- inheemse bos met Wêrelderfenisgebiedstatus. Twee staproetes (Bosbok 

en Grysboksirkel wat wissel tussen 10 en 15 km) bied aan stappers ’n redelik gelyke oppervlak, ’n verskeidenheid 
boomsoorte soos geelhout en stinkhout, diverse voëllewe en genoeg skaduwee. Die natuurreservaat bied ook 
aan vakansiegangers nege kampeerplekke, elk met hul eie geriewe, en gemeenskaplike ablusieblokke. Verder is 
daar elf ruim en volledig toegeruste selfsorgeenhede. Kyk ook later vanjaar uit vir die nuwe glansryke tent-eenhede 
wat oor die woud uitkyk. Cape Nature bied tans ’n 30%-afslag op akkommodasie aan senior burgers van 60 jaar en ouer wat 
in besit is van ’n Suid-Afrikaanse identiteitsdokument. Besprekings vir akkommodasie kan telefonies gerig word aan 087 087 8250. 

BOOSMANSBOS WILDERNIS-GEBIED (CAPE NATURE)
Dié gebied sluit aan by die Grootvadersbosch Natuurreservaat en beskik ook oor ’n staproete van 27 km wat verkieslik oor twee dae voltooi 
word. Dit is enige voëlliefhebber se droombestemming –  voëlkykklubs kan hulle tot hartelus verwonder aan die aantal voëlspesies wat in die 

omgewing voorkom. As jy graag ’n maaltyd wil geniet na jou staptog, is Delish Restaurant, Heidelberg Hotel en Die Rooi Pot net die regte plekke. 

SLAPENDE SKOONHEID-BERGWANDELPAD (CAPE NATURE)
Die Slapende Skoonheid-bergwandelpad in Riversdal maak ook deel van die groter Grootvadersbosch-area uit en bied 

stappers 9 km van pure genot en pragtige uitsigte oor die Langebergreeks. Die eindpunt is die krampe en sweet werd met 
die piek van die Slapende Skoonheid as prys. Permitte vir hierdie roete is slegs aanlyn beskikbaar by www.capenature.co.za 

GROOTVADERSBOSCH-BEWARINGSGEBIED
As bergfietsry op jou 2021 te-doen-lys is, word dié bewaringsgebied aangrensend tot die Grootvadersbosch 
Natuurreservaat hoog aanbeveel. Daar is ’n verskeidenheid bergfietsroetes en afstande wat geskik is vir alle 
fiksheidvlakke. Hier kan bergfietsryers hul passie uitleef met die pragtige Langebergreeks as fokuspunt. 

Die Grootvadersbosch-bewaringsgebied is ook bekend vir sy unieke familievriendelike verblyfopsies soos 
Strawberry Hill Gasteplaas, Noukrans Boskamp en Skeiding Gasteplaas. 

KAMPERING BY DIE SEE
Met die groen natuur, breë riviere en pragtige strande bied Hessequa ook strandkampeerfasiliteite van topgehalte in die kusdorpe Witsand, Stilbaai, 
Jongensfontein en Gouritsmond. Die Witsand Middelpark is sakpas en sentraal tot al die fasiliteite in Witsand – hier kan jy lekker agteroorsit en jou 
skoene uitskop want jy is prakties op die strand en naby die spoelpoel. Dié kampeerterrein bied ook netjiese ablusiegeriewe, goeie staanplotte, 
skaduwee en elektriese verbinding.

As Stilbaai en al haar wonderlike besoekerspunte op jou emmerskoplys is, word die Ellensrust- en Preekstoel-kampeerterrein en selfsorgeenhede hoog 
aanbeveel. Ellensrust lê naby die bekende Lappiesbaai Restaurant en bied besoekers direkte toegang tot die Lappiesbaai-strand. Die kampeerterrein 
bied 336 kampeerplotte en 21 selfsorgeenhede wat gepas is vir oornagbesoekers en jeugkampe. Die Preekstoel-kampeerterrein is lankal ’n huishoudelike 
naam vir Desember-vakansies en bied 404 kampeerplotte, 16 selfsorgeenhede en ’n jeugherberg vir skool- en kerkgroepe. Preekstoel is prakties op die 
strand geleë en beskik oor skoon en netjies ablusiegeriewe, goeie staanoppervlaktes en skadu tot meeste van die plotte. 

BINNELANDSE KAMPERING
As binnelandse kampeergeriewe jou voorkeur is, bied Riversdal en Albertinia die perfekte geleenthede: Dibiki Vakansieoord en Gouritsrivier Gasteplaas. Dibiki in Riversdal bied ’n  
kombinasie van kampplekke met netjiese ablusiegeriewe en selfsorgeenhede met braaiplekke en ’n gemeenskaplike swembad (apart van dagbesoekers). Die oord het ook prima 
dagbesoekerfasiliteite soos ’n afgesonderde braai-area, grasgroen piekniekplekkies en ’n potblou swembad. Dibiki is sentraal geleë en naby fasiliteite soos Baleia Wyne, Julius Gordon 
Afrikana Sentrum, Bali Trading en Die Ou Tronk. Jou verblyf by Dibiki stel jou ook in staat om die versteekte grondpaddorp van Vermaaklikheid – 40 km vanaf Riversdal – te besoek. 

Die Gouritsrivier Gasteplaas en kampeergebied is ongeveer 18 km vanaf Albertinia en bied gastehuis-akkommodasie en unieke, ekovriendelike kampeerplekke. By dié gasteplaas 
kan besoekers gerus ook lyn natmaak en fietsry – of net lekker agteroorsit, die natuurskoon inneem en goeie literatuur geniet. Hier vergeet jy maklik van spertye en spitsverkeer. Die 
welbekende Garden Route Game Lodge is ongeveer ’n halfuur se ry vanaf die gasteplaas en bied allerlei aktiwiteite soos wildritte, ’n reptielsentrum en fietsry. Albertinia staan ook bekend 
as die aalwynkapitaal van Suid-Afrika – Aloe Ferox en Alcare Aloe (aalwynfabrieke) sit langs die N2. Die gekroonde fluisterboom van Voëlroepersfontein Gastehuis en die Aloe Motors 
Restaurant en Engen Kompleks by die ingang van die dorp rond ’n besoek aan Albertinia af.  

’N PARADYS VIR DIEGENE WAT LANGS DIE SEE WIL KAMPEER,  
WIL HENGEL OF ’N STAPROETE DEUR DIE BOS WIL AANPAK  

HESSEQUA

KONTAK HESSEQUA TOERISME BY:

Visvang en vakansies gaan hand aan hand en die Hessequa-gebied beskik oor van die beste see-, rivier- en damvisvanggeriewe in Suid-Afrika. 
Die kusdorpe van Witsand, Stilbaai, Jongensfontein en Gouritsmond word jaarliks deur hordes vissermanne besoek en kort geen bekendstelling 
nie. Die Gourikwa Natuurreservaat net buite Gouritsmond bied ’n asemrowende kusweg met visvanggeleenthede vanaf die rotse. Die Breederivier, 
Gouritsrivier en Goukourivier bied ongeëwenaarde geleenthede vir visvang en wateraktiwiteite langs die Tuinroete. Die binnelandse dorp Riversdal is ook 
bekend as ’n paradys vir swartbaarshengel by die pragtige Korentepoortdam sowat 18 km buite die dorp. By hierdie dam kan besoekers familievriendelike 
verblyf geniet – daar is agt selfsorgeenhede, ’n piekniekplek en braaigeriewe, met die piek van Slapende Skoonheid en uitsigte oor die dam as agtergrond.  
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