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Gastronomi & Safari 2022

19.250,- DKK pr. person

Lamai safari´s populære ophold med kok

Martin Lemvig, ejer af Michelin anerkendte

Restaurant Mejeriet i Aarhus, der gemmen

opholdet sørger for kulinariske oplevelser i

verdensklasse. 

Mejeriet i Aarhus er optaget i den ikoniske

Guide Michelin flere år i træk og vurderet til

at være blandt Nordens bedste restauranter af

White Guide. 

Menuerne spænder bredt fra bålmad med et

ekstra pift af elegance til gourmet menuer

med specielt udvalgte vinmenuen. 

Martin sikrer at du får en mad og vin

oplevelse der er helt unik i det fantastiske

Sydafrika.

Niels Søndergaard er vildtforvalter og

passioneret jæger i både ind - og udland. 

Niels vil undervejs give dig et unikt indblik i

vildtforvaltningens muligheder og

udfordringer i Sydafrika for dyrelivet og for

kulturen - et nuanceret billede af hvordan

man i Sydafrika værner om og bedst

beskytter de ikoniske dyr fra krybskytter

samt hvilke indflydelse jagt har for

naturbevarelsen. Niels vil stå for alt jagt i tæt

samarbejde med vores professionelle jæger. 

Vi har tilladt os at kalde vores Gastronomi &

Safari for vores Sydafrikanske udgave af

"Nak & ÆD"

Niels har i øvrigt medvirket i DR´s Nak & æd. 

Bestilling samt info: 
 

Pia Mai +45 24866050

Mobile/Messenger/WhatsApp

 

INFO@LAMAISAFARI.DK



Transfer til og fra nærmeste lufthavn

(Hoedspruit)

7 overnatninger på vores Big 5 område -

privat del af Kruger National Park

Helpension på lodgen med gastronomiske

oplevelser med stjernekokken Martin

Lemvig 

Mad og drikke ifbm. aktiviteter udenfor

Lodge området

Specielt udvalgte og afstemte drikkevarer

Vin og gin smagning

Unikt indblik i vildtforvaltningens

udfordringer og muligheder

Stort safari - og oplevelses program

Gastronomi & Safari foregår

fra den 14.3 til den 21.3 i 2022 på

Lamai Safari. 
Inklusiv:

Flybilletter T/R

Trofæafgifter

Evt. dip og pack, trofæbehandling samt

hjemsendelse af trofæer

Drikkepenge til lodge-personale

Personlige forsikringer

Personlige udgifter under opholdet

Vaccinationer og evt. malariamedicin

Enkeltværelsestillæg 3.500 DKK

Evt. jagtdage under opholdet 1.500 DKK

Ekstra dage - forhør nærmere

Ikke inklusiv:

Tilvalg:

Gastronomi 
& 

Safari

Bestilling samt info: 
 

Pia Mai +45 24866050

Mobile/Messenger/WhatsApp

 

INFO@LAMAISAFARI.DK



Ankomst/indtjekning - velkomstmiddag

Jagt med Niels Søndergaard og PH -

slagtning og indblik i dyrets anatomi

Game drives i Big 5 området, om aftenen

er der indblik i naturforvaltning v/Niels

Søndergaard

Heldagstur til Drakensbjergene

Besøg i kulturel landsby samt

vinsmagning

Game drive, danseshow og gallamiddag

Morgen game drive og sundowner med

bobler og snack - efterfulgt af nat safari.

Afrejse

Program:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

           - og meget mere i løbet af ugen....

Gastronomi & Safari opholdet udbydes 

 også i 2023 - forhør nærmere for at

forudbestille. 

Gastronomi &

Safari

Pris pr. person

 19.250 DKK
 

Total forkælelse alle dage med

masser af

spændende oplevelser for alle

naturelskere.
 

Vi tager forbehold for udsolgte ophold,

             samt løbende programtilpasninger.    

Bestilling samt info: 
 

Pia Mai +45 24866050

Mobile/Messenger/WhatsApp

 

INFO@LAMAISAFARI.DK
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