
Yderligere information samt

bestilling: 

Pia Mai +45 24866050 

WhatsApp/ Messenger 

eller

PIAMAI@LAMAISAFARI.DK

 

Luksusindkvartering med sigt til et rigt dyrelivet.

Hytte/værelse med privat bad og toilet. 

Du/I kan vælge at rejse i min. 4 uger – eller evt. endnu

længere! 

Du/I bestemmer ankomst tidspunktet og rejser med fly

til Johannesburg - videre til Hoedspruit lufthavn hvor vi

henter dig/Jer.

Vi er selv meget i Sydafrika - og du/I vil selvfølgelig 

 komme til at møde vores skønne gæster under opholdet.

Vi har pt. plads til 2 singler eller to par.

Send en mail med ønsker om tidspunkt for opholdet

samt længde, så vil vi give dig besked om du er én af de

heldige.

Bestilling efter først til mølle princippet

LANGTIDSFERIE I

SYDAFRIKA

4 ugers ophold 18.800 DKK
Pris pr. dag ud over de 4 uger er 500 DKK. 

Max ophold 8 uger. 
 

Lamai Safari i Sydafrika er svær at rejse hjem fra, så hvis

du/I er heldige at have ekstra tid til rådighed, specielt her i

den kolde danske vinter eller i foråret eller sommeren

2022, så kan dette være noget for dig/Jer. 

Hvis du/I samtidig er vild med de sydafrikanske dyr og

kunne tænke dig/Jer at opleve Greater Kruger National

Parks dyreliv på nærmeste hånd:

Så er der nu mulighed for at få drømmen

udlevet:

  

Ophold på luksus lodge/Camp 

Transport til og fra nærmeste lufthavn (Hoedspruit)

Morgen , middag og aftensmad

Min. 2 ugentlige Big 5 gamedrives 

En ugentlig tur til byen 

Mulighed for at komme tæt på den sydafrikanske

gæstfrihed ved blandt andet at komme med vores ansatte

på indkøb, tage del i dagligdags gøremål, deltage i

aktiviteterne der er i området og eller besøge det lokale

marked og meget mere.

Du kan selvfølgelig tilkøbe ekstra aktiviteter hvis du vil

opleve Drakensbjergene, med på flere game drives, ud og

spise i byen eller køres til en af de mange aktiviteter der er i

området.

Fly

Drikkevarer under opholdet

Aktiviteter ud over dem der er nævnt i ovenstående tekst

Drikkepenge til lodge personalet 

Personlige forsikringer og udgifter under opholdet 

Vaccinationer og evt. malaria medicin

Opholdet er inklusiv:

Du kan sove længe, slappe af ved poolen, læse en

bog, beundre dyrelivet og glæde dig over livet og

Sydafrikas vilde dyr.

Opholdet er ikke inklusiv:



Yderligere information samt

bestilling: 

Pia Mai +45 24866050 

WhatsApp/ Messenger 

eller

mail: piamai@lamaisafari.dk

 

LANGTIDSFERIE I

SYDAFRIKA
Pris pr. dag ud over de 4 uger er 500 DKK. 

Max ophold 8 uger. 
 

Ekstra information:

Du hentes i lufthavnen i Hoedspruit og køres til Lamai

Safari, alle dagens måltider er inkluderet - du vil have

mulighed for at shoppe i byen en gang om ugen, sammen

med vores personale.

Drikkevarer er ikke inkluderet i opholdsprisen, men kan

købes til rimelige priser. 

Du skal være indstillet på at blive flyttet fra et

værelse/hytte til et andet, hvis vi får en bookning på det

værelse du er tildelt, men vi er sikre på, at du ikke vil blive

skuffet, da alle vores unikke værelser har høj standard og

med skøn placering i den sydafrikanske bush.

Der er game drives inkluderet i dit ophold, så selvom du vil

kunne spotte mange af dyrene fra lodge området - er der

ingen tvivl om at game drives i området er en helt unik

oplevelse. 

Forplejningen består af standard morgen, middag og

aftensmad - der vil selvfølgelig være dage hvor der kræses

ekstra.

På vores lodger er der mange dagligdags gøremål, og du vil

hvis du ønsker det, kunne byde ind med de kompetencer du

besidder - eller vælge at slappe helt af - det er helt op til

dig.

Hvis du ønsker ekstra aktiviteter, så kan du bestille dem

hos personalet, har vi gæster på lodgen, vil du kunne købe

aktiviteten til en reduceret pris. 

Vi vil gerne hjælpe dig med at bestille flybilletter og

har du lyst til at møde os inden, er du velkommen til at

komme forbi - så vi kan fortælle meget mere om vores

sted, opholdet og det du kan forvente. 

Der kræves i Januar 2022 kun en negativ PCR test at

rejse ind i Sydafrika samt en rejseforsikring der

dækker COVID. Vi er selvfølgelig opdaterede på

indrejserestriktionerne i landet. 

Hvis du har ønsker om en aktivitet der ikke er på vores

hjemmeside, så sig endelig til, så finder vi en plan. 

Vi bor både i Danmark og i Sydafrika. Vi er derfor til

stede i DK hvis du/I ønsker at mødes inden bestillingen

af et langtidsophold.

Vores adresse i Danmark er:

Pia Mai Buchholtz Andreasen

Havvejen 403 

9690 Fjerritslev 

Vores adresse i Sydafrika er: 

Lamai Safari 

Balule Nature Reserve/Maseke 

Lamai Gate R40

1380 Hoedspruit

Limpopo 


