
 

 

 

 

Naar Sandton vanaf JNB 
 
 

 

 

Wie vanuit Livingstone of Victoria Falls via Johannesburg naar Amsterdam reist, moet gewoonlijk een 

uur of acht wachten op het vliegveld van Johannesburg. Er zijn natuurlijk wel restaurants en winkelts 

op het vliegveld, maar daar zal niemand 8 uur mee kunnen vullen. 

Een goede optie is om naar Sandton te gaan. 

 

Als het goed is, is de bagage al doorgelabeld naar Amsterdam en is daar geen omkijken naar. Omdat 

je voor Zuid-Afrika geen visum nodig hebt, kun je met alleen je handbagage door de douane en voor 

een paar uur naar Sandton gaan. 

Sandton is een zakelijke voorstad van Johannesburg. De stad zelf is niet bijzonder, maar er is wel een 

groot winkelcentrum (Sandton City) en een aangrenzend plein met terrasjes en restaurants (Nelson 

Mandela Square). Je vindt hier tientallen winkels, waaronder een grote Exclusive Books, waar je heel 

veel boeken over (Zuid-)Afrika kunt kopen. 

 

Vanaf het vliegveld gaat er 3 x per uur (weekenden 2 x per uur) een trein tussen het vliegveld en 

Sandton. De rit duurt een kwartier en wordt uitgevoerd met de moderne, comfortabele en veilige 

treinen van Gautrain, het nieuwe metronetwerk van de provincie Gauteng. Om met Gautrain te 

kunnen reizen, heb je - net als in Nederland - een chipkaart nodig. Deze is eenvoudig aan het loket te 

koop en als je aangeeft heen weer naar Sandton te gaan, zet men er precies voldoende saldo op voor 

de heen- en terugreis. De kosten voor de kaart + retourtje Sandton zijn in totaal ongeveer € 20,- per 

persoon.  

 

Sandton City en het Nelson Mandela Square liggen op een paar minuten lopen van station Sandton. 

 

 

LET OP: Houd rekening met de treintijden en wanneer je terug moet zijn. De laatste trein naar het 

vliegveld gaat 20:30. Kijk op www.gautrain.co.za voor de correcte prijzen en tijden. Houdt er ook 

rekening mee dat je op JNB weer door douane en een veiligheidscheck moet. 

Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om op tijd op het vliegveld te zijn. 

 

Kijk ook eens op: 

www.sandtoncity.com 

www.nelsonmandelasquare.co.za 

 

 

 

Gautrain heeft ook een handige app voor iPhone en Android.  

 

http://www.gautrain.co.za/
http://www.sandtoncity.com/
http://www.nelsonmandelasquare.co.za/

