HU NT I N G
T R A V E L

TURE OG SERVICES
Guided safari i

KRUGER NATIONALPARK
Hel dag (9-10 timer)..............................................................................................Kr. 995,- pr. person
Halv dag (5-6 timer)..............................................................................................Kr. 795,- pr. person
Morgen- eller aftensafari (3 ½ timer)......................................................Kr. 595,- pr. person
Alle ture kæver min. 4 personer.
Nyd en hel eller halv dags safari i imponerende Kruger National Park. Den over 100 år
gamle park er absolut en af verdens bedste når det kommer til variation af dyreliv og
naturoplevelser. Forholdene i parken er helt i top og som gæst bliver man konstant
mødt af uforglemmelige indtryk. Den ca. 20.000 km2 store park har et fantastisk dyreliv,
hulemalerier fra oldtiden og mange forskellige landskaber samt søer og floder. Vejene
rundt i parken er i orden og det er nemt og sikkert at færdes rundt.
Prisen er inkl. kaffe/the + morgenmad af lokale lækkerier, vand og juice, let lunch “South
Africa style”. Halvdagsturen er ekskl. frokost.
Morgensafari inkludere kaffe/the + morgenmad af lokale lækkerier. Eftermiddags/
aftensafari er kun inkl. juice og vand.
Alle ture inkludere rar og professionel guide, parkentré, entré til Sanparks, transport til og
fra parken.
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Guidet besøg på dyrerehabiliteringscenteret

MOHOLOHOLO

Pr. person......................................................................................................................Kr. 895,Få en oplevelse for livet på dette unikke rehabiliterings- og videncenter for dyr i nød. Centeret
hjælper tilskadekommende, forgiftede og efterladte dyr. Samtidig ynder man hele tiden at blive
klogere og lære af de dyr som af forskellige årsager er endt på centeret. Stedet forsøger i alle
situationer det er muligt at rehabilitere dyrene til naturen. Men da det desværre ikke er alle
der kan vende tilbage til den fri natur, har stedet en del permanente beboere. De permanente
beboere er ambassadører for deres art og får lov til at blive i kærlig pleje på centeret. Du kan
møde ambassadørerne på tæt hold hvilket giver dig et fint indblik i deres personlighed, adfærd
og instinkter. Servalen, leoparden og flere rovfuglearter er blandt andre nogle af faste beboere på
centeret.
Centeret ligger ca. 100 km fra Phalaborwa og det anbefales at man tager af sted tidligt om
morgenen for at få mest muligt ud af dagen. Turen vare 3-4 timer.
Prisen inkluderer entré, transport til og fra centeret, guide, vand og en let frokost.

Guided Boat Cruise på

BLYDE RIVER CANYON
Pr. person............................................................ Kr. 895,Blyde River Canyon er verdens tredje største
canyon og nok det største ”grønne” canyon
med sit frodige løv. En lokal guide er med på
sejlturen og tager dig med på en spændende
tur til det kendte Kadishi Tufa vandfald og
Three Rondavels. Dyrelivet på bredden kan
følges tæt mens båden roligt glider forbi.
Turen varer 5-6 timer.
Prisen inkluderer sejltur, guide, vand/
sodavand, snacks/bilton/nødder, let frokost i
Hoedspruit eller nærområde.
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Guidet Boat Cruise og besøg på destillerier

OLIFANT RIVER, QUALITO CRAFT
OG MARULA COMPANY
Pr. person.......................................................................... Kr. 795,Kom med på en behagelig og afslappende sejlads på
Olifant River, båden afgår blot 20 km fra Phalaborwa.
Fra båden kan du opleve de frodige bredder der
emmer af dyreliv. Det er muligt at få en lækker
morgenmad eller frokost på båden.
Efter sejladsen går turen til Phalaborwas lokale
distilleri, Qualito Craft distillery, hvor de laver verdens
bedste gin, en rigtig god whiskey, brandy og andre
lækre drikkevare. Det vil selvfølgelig være muligt at
smage de lokale produkter. Hvis der er åbent vil vores
guide også tage jer med til Marula Company hvor
man kan opleve hvad Marulafrugten anvendes til.
Prisen inkluderer boat cruise, transport, guide,
vand, morgenmad eller frokost alt efter hvornår man
ønsker at tage på boat cruise, entré på Qualito Craft
og Marula Company. Hele turen varer 5-7 timer.

Hyggelig aften Boat Cruise på

OLIFANT RIVER

Pr. person.......................................................................... Kr. 595,Nyd en afslappende sejlads omkring solnedgang hvor man slutter turen med lækker aftensmad på
lodgen ved flodkajen. Inkl drikkevare (alkohol ekskl.).

Besøg

FLODHESTEN JESSICA
Pr. person............................................................Kr. 695,Den 21 år gamle hunflodhest Jessica bor nær
Hoedspruit. Oftest er flodhesten berygtet for sin
temperamentsfulde og farlige adfærd. Dette gælder
dog ikke for den helt unikke flodhest Jessica. Jessica
elsker at interagere med mennesker og hun har en
helt speciel personlighed. Med hendes usædvanlige
opførsel kan det være svært at gennemskue om
Jessica tror hun er menneske eller flodhest. Jessica
er verdenskendt og har sågar sin egen internationale
fanklub. Turen varer 3-4 timer.
Prisen inkluderer entré til besøg hos Jessica,
transport, guide, vand/læskedrik og let frokost.
“VI SÆLGER KUN REJSER TIL STEDER VI GERNE SELV VIL OPLEVE”

En hel dag fuld af naturoplevelser på

PANORAMARUTEN

Pr. person (min 4 – max 8 personer)........................................................Kr. 1195,På denne imponerende tur skal du opleve: God’s window, Pinnacle, Berlin Falls, Lisbon Falls,
Rondavels og Blyde River Canyon. Frokosten skal nydes på den berømte Harrie’s Pancakes, hvor du
kan få både søde og salte pandekager med lækkert fyld.
Prisen inkluderer professionel guide, drikkevarer på turen, samt frokost hos Harrie’s Pancakes.

Tag med på

KULTURTUR
Pr. person......................................................................................................................Kr. 795,Vi besøger Lulekani township for en kulturel oplevelse hvor vi vil få indblik i det afrikanske
Shangaan folks traditioner og levevis. Vi besøger en traditionel healer og stifter bekendtskab
med lokale kvinder der laver beklædning og perler. I får mulighed for at smage traditionel mad
og se et typisk familiehus. Ydermere besøger vi børnehjemmet og en børnehave. Typisk varer
turen 4-6 timer.
Prisen inkluderer entré, lokal guide, lette smagsprøver af lokale specialiteter.
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Bliv forkælet med

WELLNESSMASSAGE
Full body massage, 1 time...............................................................................Kr. 395,Full back body massage, 45 min................................................................Kr. 345,-

Total afslapning med massage af ryg, nakke, baglår, lægge og fødder

Back and neck massage, 30 min................................................................Kr. 295,Leg and foot drain massage, 30 min........................................................Kr. 295,-

Forløs hævede fødder og ben efter en lang dag, få stimuleret blodcirkulationen
og slip af med affaldsstoffer i kroppen.

Bliv forkælet og kom helt ned i gear med afslappende massage. Massøren
kommer til dig så du kan slappe af i de vante omgivelser på Palmen.
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“Vi sælger kun rejser til steder
vi gerne selv vil opleve”

“VI SÆLGER KUN REJSER TIL STEDER VI GERNE SELV VIL OPLEVE”

