Jagt i Sydafrika
- JAGT OG KØR-SELV
Betal kun for antal jagtdage & antal hytter
du ønsker.
Du tjekkes ind på Phuti Lodge, hvor du både kan
slappe af og nyde dyrelivet, der kommer helt tæt
på pool- og terrasseområdet. Samtidigt befinder
du dig også tæt på alle de skønne seværdigheder i
vores nærområde. Det er nemt at tilberede din
aftensmad; der en stor udendørs grill samt et
stort køkken med alt i tilbehør og service. Der er
ydermere fine indkøbsmuligheder tæt på Phuti
Lodge, hvor der i den nærliggende by Phalaborwa
kun 24 km væk, både er et velassorteret SPAR
supermarked samt indkøbscentre med et bredere
detailudvalg. Leveomkostningerne er generelt
40-50% lavere i Sydafrika end i Danmark.
Phuti Lodge ligger i kort afstand fra Lamai Safari
Lodges hovedområde, hvor der også kan bestilles
aftensmad en eller flere dage. Alle retter der
serveres på Lamai Safari er tilberedt af de bedste
lokale råvarer. Bestillingen foretages samtidigt
med bestilling af opholdet. Brug Phuti Lodge som
base for at udforske det smukkeste område af
Sydafrika med aktiviteter som:
Privat game drive i Big 5 område,
Quadbike mellem løver og elefanter
Drakensbjergene med stop ved den 3. dybeste Canyon
i verden, der er kåret til den smukkeste og grønneste
Besøg hos Jessica den tamme flodhest
Bådsafari på Olifants River eller Blyde River Dam
Udforsk de spændende restauranter i nærområdet
Shopping i turistbyen Hoedspruit, hvor der er masser
af aktiviteter for både store og små.

Bestilling samt info:
Lars Lindholm Andreasen
& Pia Mai Buchholtz Andreasen
WEDOHUNT
Havvejen 403
9690 Fjerritslev
22995300/24866050

Jagt i Sydafrika
- JAGT MED KØR-SELV
Inden rejsen:
Bestil et ophold på Phuti Safari Lodge i det
antal dage, I ønsker (min. 3 overnatninger)
Bestil en flybillet fra Danmark til Sydafrika
med ankomst i Johannesburg senest kl. 11.30
på ankomstdagen, så I når frem til Lodgen,
inden dagen går på hæld.
Tegn rejseforsikring gennem jeres
forsikringsselskab
Visum får I automatisk ved indrejsen til
Sydafrika.
Vaccination mod Hepatitis A samt evt.
Malaria medicin – Forhør jer hos
www.sikkerrejse.dk
Rejser I med børn – så skal I kontakte os, da
der gælder specielle regler for, hvilke
papirer, der skal medbringes ved indrejse
med børn.
Ankomst Johannesburg – afhent bilen i
lufthavnen og kør den ca. 5 ½ times smukke
køretur til Phuti , der ligger som nabo til Kruger
National Park.
Vi sender selvfølgelig udførlig rutebeskrivelse efter
bestillingen af opholdet samt forslag til pit-stop på ruten
til Lodgen – ligeledes får I et kort over de aktiviteter, der er
i vores nærområde, så det er nemt at finde og planere de
oplevelser, I ønsker under netop jeres ophold.
I ankommer til Phuti eftermiddag/tidlig aften, hvor vi står
klar til at tage imod jer ved gaten ind til Phuti Lodge. Efter
bestilling af opholdet, kan vi være behjælpelige med
bestilling af aktiviteter samt sammensætte et program.

Bestilling samt info:
Lars Lindholm Andreasen
& Pia Mai Buchholtz Andreasen
WEDOHUNT
Havvejen 403
9690 Fjerritslev
22995300/24866050

Jagt i Sydafrika
- JAGT MED KØR-SELV
Inkluderet i prisen er følgende:
Ophold på Phuti Safari Lodge i hytte til 2
personer med privat toilet og bad
Fælles stue med sofagruppe, bar og spiseplads
Fælles køkken med flere køleskabe/frysere
Bålområde
Håndklæder og linned
Aircondition og myggenet i alle rum
Sikkerhedsboks i alle værelser
Adapter til europæiske stik
Stuepige der sørger for daglig rengøring i
hytterne i dagtimerne
Havemand i lodgen i dagtimerne
Fælles pool, grill & lounge område med udsigt
til den sydafrikanske bush
Fælles udendørs overdækket lounge område
med pejs.

Pris pr. hytte ved 2 personer pr.
overnatning

800 DKK
Pris pr. jagtdag 2:1

1.500 DKK
Alle vores ophold foregår fra mandag til mandag.
WEDOHUNT er selvfølgelig behjælpelige med at finde
flybilletter, der passer dig og dine medrejsende bedst.
Vi tager forbehold for udsolgte perioder, reguleringer af
priser, betingelser, skatter og afgifter samt løbende
programtilpasninger.
Dette ophold kan kun bestilles uden for skolernes ferier og med min. 3 overnatninger.

Bestilling samt info:
Lars Lindholm Andreasen
& Pia Mai Buchholtz Andreasen
WEDOHUNT
Havvejen 403
9690 Fjerritslev
22995300/24866050

