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To hyggeligt indrettede lejligheder be
liggende på stort og lækkert poolområde  
 udsigt til vandhuller på begge sider af 
main house. Skøn, dejlig have med plads til 
ro og fordybelse. Lejlighederne indeholder 
et toilet/bad og to værelser. 

Dejlig, unik og lækker stråtækt lodge med 
egen pool, flot soldæk med udsigt over 
vandhul. Pitsi Pitsi indeholder 4 skønne 
værelser med eget toilet/bad samt to væ
relser i anneks med fælles toilet/bad. Plads 
til den store familie eller venneflokken.

Skønne stråtækte charlets beliggende helt 
specielt for foden af Grietjie Berg. Hver 
charlet er udstyret med eget køkken, bad 
og toilet  indrettet med lækre materialer 
og unikke løsninger. Hvert charlet har 
plads til 2 voksne og eventuelt børn.
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Udlev drømmen i Sydafrika med hele familien, venneparret eller på egen 
hånd. Safari med Big Five og Kruger Park i baghaven – vilde, spændende, 
imponerende og storslåede oplevelser inden for kort afstand af vores 
fantastiske lodger, der er beliggende ude i bushen i trygge rammer, kun 
24 km til gaten til Kruger Park og Hans 
 Merenskys berømte golfbane, en times 
kørsel fra de imponerende Drakensbjerge, 
Bourke’s Luck Potholes,The Three Rondavels 
samt Blyde River Canyon verdens 3. største 
canyon, kåret som verdens smukkeste.

Pragtfuldt beliggende lodges  
mellem Pharlaborwa og Hoedspruit 
i det smukke Limpopo.

Lad os give et tilbud på jeres tur,  
ud fra de ønsker og drømme I måtte have 
for at opleve Nelson Mandelas paradis.

Vi laver safari for store og små, til en pris alle kan være med til  
– safari, jagt og oplevelser helt ud over det sædvanlige.

Vi tilbyder alt fra 3 overnatninger,  
til længerevarende udlejning.
Lamai lodge, Pitsi Pitsi og Chacma ligger 
alle midt ude i bushen. Der er åbent til 
Kruger Park, hvilket betyder et hav af 
dyr og dermed safari af høj klasse.

Der er i vores nærområde spændende 
aktiviteter for alle aldersgrupper  
– samt BIG FIVE på vores område.


