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Leisure

Det bedste under...

af Anders Nielsen

Fotos af Anders Nielsen

ToppeN AF LivsvArige opLeveLser Ligger uDeN sAmmeNLigNiNg i 
BuNDeN AF pLANeTeN – i syDAFrikA

”Så kommer vi endelig på landkortet”, nik-

ker chaufføren stolt, da han sætter mig af 

ved det trendy designhotel, Cape Milner 

Hotel for foden af Taffelbjerget og nær 

Signal Hill, hvor man hver dag klokken tolv 

fyrer et kanonskud af, fordi man altid har 

gjort det.

Taxien er praktisk, når man skal have 

sine indkøb med tilbage fra V&A Water-

front, men ellers er det centrale Cape 

Town nem at navigere rundt i til fods. By-

ens gamle rygrad er Long Street flankeret 

af en vidunderlig række gamle kolonistils-

huse komplet med svalegange og balu-

strader – nu omdannet til trendy tøjbutik-

ker, gallerier, antikvariater, restauranter, 

cafeer, backpack-hoteller og andet i sam-

me levende stil. Long Street er en gade 

med historisk sjæl til forskel fra det nyop-

førte miljø på havnefronten. Via en side-

gade entrer man det farverige Greenmarket 

Square, hvor kunsthåndværkere, loppesæl-

gere, komikere og andre kreative hoveder 

er på tæerne for at tjene til dagen. ”Jeg 

elsker Danmark, jeg elsker Danmark”, rå-

ber den sorte afrikaner flere gange efter 

mig, da jeg for to tredjedele af hans for-

langende forlader boden med to oliemale-

rier. Med den begejstring for mit fædre-

land, burde købsprisen kunne fratrækkes 

på den hjemlige selvangivelse.

Som læser af disse sider undgår du ikke 

udgifterne til en guidebog, for seværdig-

hederne i og omkring Cape Town er man-

ge, og denne beretning levner ikke plads.

Gå ikke glip af udsigten over byen fra 

Taffelbjerget (vælg skumring), besøg Rob-

ben Island, hvor Nelson Mandela i 18 år 

sad indespærret sammen med hundreder 

af andre sorte systemkritikere fra apart-

heidepoken – tidligere indsatte viser rundt 

og fortæller. Med udlejningsbil eller tour-

arrangør bør man ikke snyde sig selv for 

turen ad en af verdens smukkeste veje, 

Chapmans Peak Drive, til den sydligste 

spids af Kap det gode Håb, hvor bølgerne 

fra Atlanten og Det Indiske Ocean slår 

sammen. Fortsæt til billedsmukke Simons 

Town og Boulders Beach, hvor pingvinko-

lonien kan peppe enhver pessimist op. 

ter på Victoria and Alfred Waterfront – 

Cape Towns populære turistmagnet, der 

har sin charme, fordi der er smukt, og der 

hersker en god stemning. Folk i alle aldre, 

faconer og kulører promenerer, shopper 

eller sidder på restauranter og cafeer, 

mens vandet klukker ved kajkanten – en-

ten fordi en lystbåd passerer eller fordi 

sælerne i havnebassinet bliver lige lovlig 

kåde. Aftenen er fløjslun, og i baggrunden 

tændes byens lys med Taffelbjerget som 

silhuet mod den orangerøde himmel. Det 

er et levende postkort af den slags, man 

gemmer for evigt. 

Oplevelser af enhver art

Cape Town ligger i toppen af listen over 

verdens smukkest beliggende byer – 

grundlagt i midten af 1600-tallet af hol-

lændere, der så en mulighed i at dyrke og 

levere forsyninger til datidens sejlskibe, 

som rundede Kap det gode Håb med kurs 

mod Fjernøsten. I dag bor her 3,5 millio-

ner mennesker med en sort majoritet, der 

siden apartheid-systemets fald har fået 

langt flere rettigheder og muligheder, men 

som dette til trods er låst fast i arbejdsløs-

hed, fattigdom og en lang række følgevirk-

ninger som druk, narko og kriminalitet.

”Det går dog meget bedre nu end for bare 

fem år siden”, siger taxi-chaufføren og vin-

ker en sort dreng væk, der sælger tygge-

gummi til bilister, der holder for rødt lys. 

Ringvejen, der midt i byen slutter blindt 

i fjerde sals højde, er nu ikke kommet vi-

dere de sidste fem år – til gengæld er der 

vild gang i byggekranerne ude i byparken 

Green Point, der til ærgrelse for mange nu 

omdannes til et gigantisk fodboldstadion, 

som i år 2010 skal huse VM i fodbold. Også 

Cape Towns internationale lufthavn udvi-

der, og en masse nye hoteller skyder op.

Det bedste  
under sydkorset

Aftenen er fløjslun, og i baggrunden 
tændes byens lys med Taffelbjerget 
som silhuet mod den orangerøde 
himmel. Det er et levende postkort af 
den slags, man gemmer for evigt. 

”Åhh hvor er jeg glad for at se dig”, udbry-

der den omfangsrige sorte mama, der med 

besvær kommer på benene. ”Jeg har siddet 

her hele dagen og ikke solgt noget før nu”. 

Glæden stråler mig i møde som varmen 

fra en kakkelovn og bekræfter mig i valget 

af en ikke helt billig, håndsyet skindpude. 

Hun begynder at pakke puden ind og fort-

sætter storsmilende: ”Deraf kan man lære, 

at man aldrig skal give op”.

Puden i springbok-skind vil pynte i min 

lædersofa, men det ville mange af de øv-

rige ting også – duge, lampeskærme, bil-

ledrammer – de fineste, velgjorte, hjem-

melavede ting. Mamaen og omkring 20 

andre kvinder har hver deres skillerum-

sadskilte bod i The Red Shed på Cape 

Towns havnefront. 

Det store rødmalede pakhus ser bedre 

ud end navnet antyder og tjener som side-

bygning til det fashionable shoppingcen-
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Mere grænseoverskridende fornøjelser om-

fatter dykning i et bur med hvide hajer på 

klos hold eller guidet besøg i en fattig, 

sort township (anbefales). 

Grænseoverskridende, fashionabelt og 

kostbart er det også at bo på The Table 

Bay på havnefronten – et palads mere end 

et femstjernet hotel. Alene beliggenheden 

er ubetalelig.

COuntry-hOtel på vIngårDen

En anden ud-af-byen-oplevelse og typisk 

sydafrikansk er et besøg eller ophold på en 

vingård. Nemt nok, for der er masser af 

dem – ikke mindst i de berømte vinområ-

der Stellenbosch og Franschhoek, der har 

henholdsvis hollandske og franske rødder, 

og hvor man i dag kan lære sig kunsten at 

leve.

Constantia Uitsig er en vingård af gam-

mel oprindelse, som i nyere tid har udvi-

det med gæstefløje, der rummer 16 store 

romantiske værelser (nærmest lejlighe-

der) – hver især med pejs og solterrasse.

Holder man af engelsk country-stil (el-

lers kommer man til det), er man kommet 

til rette sted. 

Constantia Uitsig (der betyder udsigt på 

afrikaans) har netop en uforlignelig udsigt 

over vinmarker omkranset af bjerge. Alt 

ånder fred og idyl - kun fuglesang bryder 

den store stilhed, og jeg skal lede langt til-

bage i aftalekalenderen for at finde et par 

timer, der matcher eftermiddagens nyde-

fulde og opladende effekt i selskab med en 

perlende Constantia-vin på solterrassen. 

Og så er selvforkælelsen kun lige begyndt.

Den gamle vingårds eksklusive spa-af-

deling har et sekssiders menukort, der 

blandt andet tilbyder Les Arômes du Vin, 

hvor kroppen gnubb      es med knust bark 

fra vinranker og efterfølgende masseres 

med vindruekerneolie, mens man dertil 

nyder en liflig vindruesorbet. 

Efter på denne måde at have været oppe 

og vende under skyerne, svæver man hen 

på Sydafrikas mest prisbelønnede restau-

rant La Colombe, der tilfældigvis er den 

ene af Constantia Uitsigs tre af slagsen. 

De næste par timer indgår det universelle 

Cape Town ligger i toppen af listen 
over verdens smukkest beliggende 
byer – grundlagt i midten af 1600-tal-
let af hollændere, der så en mulighed 
i at dyrke og levere forsyninger til 
datidens sejlskibe, som rundede Kap 
det gode Håb med kurs mod Fjern-
østen.

Om Sydafrika

Sydafrika dækker et areal på størrelse 

med Tyskland, Frankrig og Italien til-

sammen, hvilket dog kun svarer til 4 

procent af det afrikanske kontinent. 

Landet grænser op til Namibia, Bot-

swana, Zimbabwe og Mozambique 

samt omkranser de to små kongedøm-

mer, Lesotho og Swaziland. Landet 

har en enestående og meget forskel-

ligartet natur, der ikke mindst skyldes 

det kolde Atlanterhav mod vest og det 

varme Indiske Ocean mod øst.

Forår og sommer er fra september 

til februar (modsat den nordiske hemi-

sfære), og Sydafrika har nogle af ver-

dens gennemsnitlig fleste solskinsti-

mer, 8,5 om dagen (London 3,8).

Befolkningen på omkring 48 millio-

ner fordeler sig med cirka 80% sorte, 

10% hvide, 10% farvede og 2,5% in-

dere. Landet har officielt elleve for-

skellige sprog (engelsk, afrikaans og 

ni stammesprog), men mange andre 

sprog er almindeligt udbredt.

ANN
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Velkommen på det lokale tsonga-sprog.

Mit tildelte lille bikubeagtige hus (her 

findes kun seks) er fortryllende og kan 

ikke sammenlignes med noget andet. Det 

runde hus er udført i okkerfarvet ler med 

indvendig kig op i det spidse tag. Midt i 

værelset troner en kingsize størrelse seng 

med himmel og moskitonet, og bag ho-

vedgærdet er en væg, der skjuler badevæ-

relset, som har badekar og messingarma-

turer – rustikt og charmerende. I væggene 

er oplyste nicher med krukker fremstillet 

af tsonga-folket samt en indmuret sofa 

med et væld af puder. Foran sengen er 

glasdøre ud til en lille træterrasse og den 

store, vilde natur.

på gameDrIve meD elvIs

Aftenens gamedrive skal til at starte, og 

det er hele ideen med at tage på safari: 

Gæster køres to gange i døgnet (tidlig mor-

gen og sen eftermiddag) på såkaldt 

gamedrive, der foregår i en åben firhjuls-

trækker ført af en erfaren parkranger, som 

i mange tilfælde ved omtrent, hvor dyreli-

vet kan spottes. Vores sorte parkranger 

hedder Elvis, er delvis tandløs men er frem-

ragende til dels at læse dyrespor og dels 

kan lugte, hvis et rovdyr er i nærheden. 

”Råb jema, hvis I får øje på noget”, siger 

Elvis til sit lille selskab af fem gæster, da vi 

kører af sted fra lodgen, men de næste tre 

timer, er det hans trænede øjne og erfa-

ring, der leder os til vildtet. Dyrene er 

mest aktive i skumringen – derfor de yder-

lige tidspunkter for gamedrives, og da 

mørket falder på, tænder Elvis en kraftig, 

håndholdt projektør, som han afsøger om-

givelserne med, mens vi kører. I eftermid-

dagen og aftenens løb ser vi masser af 

impalaer, zebraer, gnuer, kuduer, vorte-

svin, elefanter, hyæner, forskellige fugle 

og en kamæleon. Et sted møder vi en gam-

mel, ensom hunløve, der er udstødt af 

gruppen, fordi hun ikke længere kan jage. 

Hunløven ser trist og miserabel ud, og 

man kan intet gøre for at hjælpe hende.

Tilbage på Hoyo Hoyo bliver vi modta-

get med sang og dans af personalet og 

petroleumslamper overalt. Lodgen er op-

ført ved en lille flod, der på denne årstid 

er totalt udtørret, men et menneskeskabt 

vandhul på den modsatte flodbred har til-

trukket en familie af giraffer, som dog for-

trækker, da en flok elefanter øjeblikket ef-

ter dukker op på scenen. 

Udover de obligatoriske gamedrives er 

dette indbegrebet af safari: At stå i den 

”mmmmm” jævnligt i samtalen ved bor-

dene, mens Taffelbjergets skygge sniger 

sig ind over vinmarken. Velværen bliver 

ikke mindre af, at man i stedet for at køre 

tilbage til byen kan bo i et vidunderligt 

værelse, hvor en delegation på flere hun-

drede klokkefrøer i nærheden holder kon-

gres. Det gør til gengæld ondt den følgen-

de morgen at forlade Constantia Uitsig.

Kruger natIOnal parK

Fra Cape Towns byggerod af en lufthavn 

går flyveturen til Johannesburg for skift 

til et mindre indenrigsfly – til Hoedspruit 

længere mod nordøst i nærheden af ver-

densberømte Kruger National Park (hvis 

fornavn udtales med tysk ü). Hoedspruit 

er blot en stribe asfalt i den rustrøde øde-

mark, hvor flypassagererne afhentes af 

firhjulstrækkere og forvandles til safa-

rigæster.

Jeg er den eneste, der skal til Hoyo 

Hoyo Lodge og hentes af Ben, en ung 

mand, der er i lære som parkranger. Turen 

til lodgen tager en times tid, og ved ind-

gangen til Kruger National Park (på stør-

relse med Jylland uden næsen) betales 

afgift for de dage, man ønsker at opholde 

sig i parken. 

Mens det er efterår hjemme i Danmark, 

er det til gengæld forår og knastørt i Syd-

afrika. Med foråret kommer regnen snart 

og får vegetationen til at eksplodere, men 

endnu er det let at få øje på dyrelivet i det 

halvvisne krat. Flokke af impalaer afløses 

af en mindre flok zebraer, og længere 

fremme står et par elefanter og gnubber 

sig op ad træerne – et par vortesvin med 

halen i vejret forsvinder skrigende ned i et 

udtørret flodleje. 

Efter et par sving mere ender vejen i en 

cirkelformet p-plads rundt om et stort 

akacietræ, og efter en lille træbro er en 

eventyrlig hobbit-agtig indgangsportal, 

der forbinder to bikubelignende huse med 

spidse stråtag. Ben bærer bagagen ind, 

hvor fire-fem stykker af det sorte perso-

nale står på række, giver hånd og byder 

velkommen, hvorefter jeg rækkes en fug-

tig frotteklud og en kulørt drink. Der er stil 

over det, men Hoyo Hoyo betyder også 

Med foråret kommer regnen snart og 
får vegetationen til at eksplodere, 
men endnu er det let at få øje på 
dyrelivet i det halvvisne krat. Flokke 
af impalaer afløses af en mindre flok 
zebraer, og længere fremme står et 
par elefanter og gnubber sig op ad 
træerne – et par vortesvin med halen 
i vejret forsvinder skrigende ned i et 
udtørret flodleje. 

Sydafrika er især kendt for safarier, der bør stå på 

enhver europæers ”At-gøre-inden-jeg-dør” – liste.

ANN
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hvor safarigæsterne på sikker afstand fin-

der en oplevelse i at betragte Afrikas 

mangeartede dyreliv.

Elvis bremser hårdt og bakker – vi andre 

har intet set. Han lister den store bil ind 

gennem det visne græs, og der – der ligger 

to hanløver og en hun eller rettere: Et kære-

stepar og hanløvens bror, der forstår at 

holde diskret afstand. ”Parret elsker hvert 

20. minut og spiser ikke i to uger”, hvisker 

Elvis og fortæller videre om mulige og umu-

lige familiekonstellationer i løveverdenen. 

Det er en nærreligiøs oplevelse at be-

finde sig blot et par meter fra de smukke 

og afslappede dyr, der - udover en vis lig-

hed med min orange huskat derhjemme – 

er muskelbundter, der kan dræbe én med 

et slag af en pote.

Mens kæresteparret ugenert genopta-

ger elskoven, bakker Elvis køretøjet tilba-

ge på vejen, og vi fortsætter, mens spora-

diske flokke af elefanter, impalaer, giraffer, 

bøfler, gnuer og ikke mindst et fremmed-

artet fugleliv får tiden til at flyve. 

Efter et fortryllende morgenmåltid i 

Hoyo Hoyu køres jeg til nabolodgen Imbali 

blot fem kilometer derfra – blot for at prø-

ve noget andet.

Og noget andet er det. Med tolv private 

gæstehytter er Imbali dobbelt så stor som 

Hoyo Hoyo, og graden af materialisme er 

større. Indtrykket af eksklusiv jagthytte 

og kolonistil er gennemført, men belig-

genheden på brinken af en (p.t. udtørret) 

flod er den samme. Gæstehytten er et lille 

hus, hvor smagfulde detaljer ikke er spa-

ret – alene badeværelset med bruseniche 

og fritstående badekar har glasvæg ud 

mod naturen, hvor elefanter ugenert tra-

sker frem og tilbage, ligesom en ekstrava-

gant feature er jacuzzien på soldækket 

bag huset – en ubegribelig luksus midt i 

ødemarken. Massage kan også bestilles.

Det beror sikkert på en tilfældighed, 

men parkrangeren på Imbali er ikke nær 

så vidende eller bare mindre meddelsom 

end Elvis – ikke desto mindre lykkes det 

ham at finde frem til en flok hvide næse-

horn, der – sky som de er – har listet sig 

ned til et vandreservoir i ly af mørket.

Imbali byder på større luksus i forhold til 

Hoyo Hoyo men er ikke nær så intim og 

afrikansk. 

safarIOphOlD på 1. Klasse

Tilbage via Johannesburg internationale 

lufthavn for at skifte retning – denne gang 

med et lille tolvsæders fly fra Federal Air 

med speciale i bushflyvning, da jeg skal til 

Madikwe Game Reserve på grænsen til 

Botswana. Landingsbanen er ikke andet 

end en kilometer aflang, uasfalteret busk-

rydning, og modtagelsen venter i skyggen 

af et træ.  

Heine er en hvid, ung, entusiastisk og 

vidende parkranger, der med sit lille sel-

skab på gamedrive er kommet forbi for at 

samle mig op. Landskabet er kuperet i den 

forstand, at dekorative knolde af bjerge 

på et par hundrede meter i højden er strø-

et ud over den flade savanne. 

Snart står vores lille selskab og nyder en 

sundowner (en solnedgangs-drink) højt 

over en slette, hvor en løvefamilie et par 

timer forinden har nedlagt en impala. For-

ældrene skiftes til at drikke ved vandhullet, 

løveungerne leger tagfat, mens et par hy-

æner i skovbrynet vagtsomt følger optrin-

net og venter på at overtage scenen, når 

løvefamilien har forladt middagsbordet. 

Solen bliver rød som en tomat, inden den 

glider ned bag horisonten, og Heine (der 

synes at vide alt) oplyser, at farven skyldes 

det meget støv i luften på denne årstid. 

Indgangen til Tau Game Lodge minder 

en del om porten i Jurassic Park, bag hvil-

ken en allé af lamper leder op til indgan-

gen, hvor personalet venter med fugtige 

vaskeklude og velkomstdrinks. Den impo-

nerende hovedbygning i to etager vender 

ud mod en lille sø med 26 gæstehuse pla-

ceret i en halvmåne langs bredden.

Middagen er i mellemtiden serveret – i 

bomaen, der sædvanligvis er en tråd-ind-

hegning til dyr, men som i dette særlige 

tilfælde er en atriumgård omgivet af pal-

mebladsvægge. I midten brænder et kæm-

pemæssigt bål, mens langborde og buf-

fet’er med et orgie af kreative retter 

flankerer siderne. Stemningen af Jurassic 

Park holder.

De fleste gæster sætter sig typisk blandt 

dem, man allerede har sludret en del sam-

men med på gamedrive. Vores gemytlige 

bord består således af et fransk, nybagt 

ægtepar på bryllupsrejse, et pensioneret 

ægtepar fra Brisbane, et kærestepar fra 

Köln på rygsæksrejse, undertegnede og 

Afrikas mastodonter er forunderlige og kloge dyr, 

som man møder på meget nært hold.

Hoyo-Hoyo Tsonga Lodge er et af det mest afrikansk-

eksotiske stæder at bo i Kruger National Park, og 

der mangler intet i bekvemmeligheder.

lune aften omgivet af levende lys - med en 

drink i hånden og betragte Afrikas uskrev-

ne regelsæt for dyrenes hakkeorden. Lad 

mig tilføje en luksus mere: Her er hverken 

tv eller mobiltelefonforbindelse (findes på 

visse lodges), så man har følelsen af at 

være fri – fri for civilisationens regelsæt, 

normer, forventninger og krav. 

Det er som regel sent, inden man får af-

sluttet de tre retters middag, der denne 

aften består af kartoffelsuppe efterfulgt 

af lammekoteletter med polenta og run-

det af med kage og creme samt kaffe. Op-

levelser og frisk luft tærer på kræfterne, 

men i et såkaldt Big 5-reserve må gæster-

ne efter mørkets frembrud ikke bevæge 

sig fra hovedbygning til sit gæstehus ale-

ne. Reglerne kræver, at en ansat skal følge 

gæsten til sit hus, og jeg er ikke klar over, 

hvad en ubevæbnet ansat forventes at 

skulle stille op, hvis de på den korte aften-

tur møder en sulten løve – lægge sig på 

ryggen og sige velbekomme?

luKsuslIv I bushen

At stå op klokken fem – før solen – for at 

tage på gamedrive, har ikke meget med 

ferie at gøre. Men friskbrygget kaffe og 

nybagte muffins på hovedhusets terrasse 

gør sine underværker, og snart triller fir-

hjulstrækkerne ud i det grå men tiltagen-

de dagslys. 

Det har ikke regnet i måneder, og græs, 

buske, krat og træer hænger med brune 

blade. Ikke det smukkeste syn, men det 

har de fordele, at dyrene er lettere at få 

øje på, ligesom de søger hen til de få na-

turlige eller menneskeskabte vandhuller, 

Austrian Airlines
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parkrangeren Heine, der – inden vi skilles 

– viser og fortæller om nattehimlens stjer-

nekonstellationer, deriblandt Sydkorset. 

Han ved uendelig meget. 

KOntraster I nabOlaget

Det næste døgn stryger af sted med 

gamedrives og en mangfoldighed af dyre-

liv, der er spændende og eksotisk – ikke 

mindst omkring den lille sø ved Tau Game 

Lodge, der i sig selv er et lille samfund 

midt i ødemarken. Folk flyver hertil og bli-

ver viet medbringende sine bryllupsgæ-

ster, ligesom virksomheder holder semi-

narer og konferencer i en konferencesal, 

der udstyrsmæssigt ikke står tilbage for 

tilsvarende i storbyen.

Madikwe Game Reserve på 75.000 hektar 

er enestående i den forstand, at det indtil 

for få år siden var farmland og jagtområ-

de, der nu er bragt tilbage til det, det var 

engang – vild natur. Over en periode på 

fire år gennemførte man verdens hidtil 

største translokation af vilde dyr, idet om-

kring 10.000 dyr fordelt på 28 overordne-

de arter blev flyttet hertil fra andre steder 

på det store kontinent. Området spillede 

desuden en vigtig rolle under Boerkrigen 

mellem boere og englændere, og blandt 

de udstationerede var lord Baden-Powell, 

der tilbage i England senere stiftede spej-

derbevægelsen ud fra erfaringer gjort i 

Sydafrika med børn, der udførte krigsrela-

terede opgaver.

Et anderledes indslag i denne dyrever-

den er en eftermiddagsudflugt til den min-

dre by, Supingstad med 650 huse – et sam-

fund beboet af tswana-stammen. Udflugten 

tager os til skolen med 365 elever, ligesom 

vi besøger byens lille hospital, hvor man 

stort set uden midler kæmper mod alle 

sygdomme op til så alvorlige problemer 

som HIV/aids og degeneration som følge af 

indavl. Forstemmende og lærerigt.

Tilbage på Tau Game Lodge (tau bety-

der Løvernes Legeplads) er afternoon-

teen og kaffen serveret på terrassen over 

søen, og Heine er ved at samle sit selskab 

til aftenens gamedrive.

Det tærer måske stærkt på tegnebogen 

at rejse på safari i Sydafrika - til gengæld 

er det den stærkeste ferieoplevelse, der 

aldrig går i glemmebogen.               

nyttIge hjemmesIDer

www.southafrica.dk, www.africapass.com

the Cape mIlner 

2a Milner St., PO Box 12037

Mill Street 8010, Cape Town

Telefon +27 21 426 1101

www.capemilner.com

table bay hOtel
Quay 6, PO Box 50369

Waterfront 8002, Cape Town

Telefon +27 21 406 5000

www.suninternational.com

COnstantIa uItsIg
PO Box 32, Constantia 7848

Cape Town

Telefon +27 21 794 6500

www.constantia-uitsig.com

hOyO hOyO tsOnga lODge
Kruger National Park, PO Box 196,

Skukuza 1350

Telefon +27 13 735 8915

www.hoyohoyo.com

ImbalI safarI lODge
Kruger National Park

PO Box 196, Skukuza 1350

Telefon +27 13 735 8915

www.imbali.com

tau game lODge
Telefon +27 11 3144350

www.taugamelodge.com
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