
Solen & drømmenes rige

Restaurant Mejeriet & Lamai Safari byder igen i marts 2019 op til en 

unik oplevelse med gastronomi og safari oplevelser i Sydafrika

Ankomst til Sydafrika den 13. marts 

Afrejse fra Sydafrika den 21. marts.

Oplev Sydafrikas fantastiske dyreliv samt gastronomi  i en smuk 

forening i vores private del af Kruger National Park. Vinsmagning, 

gastronomiske aftner, elefanter, løver, bål og god stemning  

Pris pr. person 

14.990,- DKK

Gastronomi & Safari



Solen & drømmenes rige

Efter en succesfuld tur til Sydafrika i 2018 er Restaurant Mejeriet i Aarhus v/Martin Lemvig, 

Vildtforvalter Niels Søndergaard og Lamai Safari klar med vores tur til Sydafrika i marts 2019. 

 

Vi tilbyder i år 9 dages gastronomi og safariophold i det imponerende Sydafrika – kom og smag 

på sydafrikansk vildt og vine og få en oplevelser ud over det sædvanlige. 

  

Regnbuenationen, der er kendetegnet ved 11 nationale sprog og endnu flere forskellige 

kulturer, afspejler en mangfoldighed som skinner smukt igennem i sydafrikanernes måde at 

udtrykke sig på, når det gælder forarbejdning af råvarer, smag og udtryk inden for madlavning. 

Håndteringen af de friske råvarer prioriteres højt. 

 

Sydafrika er desuden kendt for et fantastisk varieret køkken.  

Vores fokus på denne fantastiske og specielt sammensatte tur er at give deltagerne 

oplevelsen af det sydafrikanske dyreliv i skøn forening med et unikt indblik i den sydafrikanske 

madkultur med lokale råvarer og vine. Alt dette krydret med ture til områdets smukke 

seværdigheder. 

 

Udover oplevelsen af dyrene i deres eget habitat, og smagen af de afrikanske retter, vil man 

kunne tilegne sig viden om vildtforvaltningen i Sydafrika. 

Niels Søndergård vil give et nuanceret billede af de muligheder og udfordringer der ligger heri. 

 

 Oplev den sydafrikanske kultur, udforsk landets smage, se de imponerende sydafrikanske dyr 

og få et unikt indblik, hvordan det hele kan forenes smukt og smagsfuldt 

- med dig selv som aktør.   

Gastronomi & Safari
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• Gennemgang af jagtbare og spiselige vildtarter. 

• Information om krybskytteri og vildtbevaring. 

• Temaaften med fuglevildt og dessert på bær. 

• Eftermiddagsarrangement med grovpartering af nedlagt vildt 

• Temaaften med fisk/skaldyr samt impala 

• Teoretisk kursus i køkkenteknik/grundlæggende menuplanlægning 

• Temaaften med vinsmagning og vildt.  

• Bush walk med Ranger med fokus på bush-food – hvad findes i naturen, som kan spises? 

 

 

• Game drive i vores private del af Kruger National Park 

• Sundowner med bobler og snack – oplev solen gå ned over bjergene 

• Night drive gennem vores område – spot de nataktive dyr 

• Dagstur til de imponerende Drakensbjerge – Blyde River Canyon 

• Danseshow på Lamai Safari 

• Predator Park 

• Besøg i lokal landsby med smagsprøver 

 

  

Gastronomi & Safari
Gastronomi og vin-program:

Safari program:
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• Transfer til og fra Lamai Safari til og fra nærmeste lufthavn   (Hoedspruit/Phalaborwa) 

• 8 luksusovernatninger i vore lodges midt i bushen 

• Alle måltider på Lamai Safari 

• Specielt udvalgte lokale øl, vand og vine samt spiritus på Lamai Safari 

• Alt kørsel ud fra program 

• Entré til alle aktiviteter nævnt i programmet 

• Stort safariprogram 

• Vaske- og strygeservice 

• Gratis WIFI i spiseområdet*  

 

 

 

• Fly Danmark- Lamai Safaris nærmeste lufthavn Hoedspruit/Phalaborwa tur/retur (Lamai 

Safari er behjælpelige ift. anvisning af billetter) 

• Mad og drikkevarer udenfor Lamai Safaris område 

• Evt. ekstra aktiviteter 

• Drikkepenge til personale  

 

Gastronomi & Safari
Inkluderet:

Ikke inkluderet:
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Gastronomi & Safari

Bestil inden den 1/10/2018 og få et gavekort på 1.500,- DKK 

med i prisen til 

Michelin anerkendte Restaurant Mejeriet i Aarhus.

*WIFI kan være begrænset ift. vores beliggenhed midt ude i 

bushen 

Turen gennemføres ved min. 8 personer 

 

 
Ved tilmelding eller yderligere oplysninger kontakt venligst 

 

Martin: 

Martin@restaurant-mejeriet.dk 

+4553830509 

 

Pia Mai: 

info@lamaisafari.dk 

+4524866050 


