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BALULE RIVER CAMP
Drømmer du om at opleve Afrikas enestående
dyreliv og fascinerende natur, så bør du klart
overveje at besøge os på Balule River Camp beliggende i den legendariske Greater Kruger
National Park i Sydafrika.
Vi er en dansk ejet camp, som gennem 20 år har
givet vore gæster safarioplevelser for livet. Det er
ikke uden grund, at vi er blevet belønnet med 5*
på Tripadvisor. Det svære ligger ikke i at få 5*, det
svære er at holde niveauet og leve op til gæsternes høje forventning efterfølgende. Takket være
et meget dedikeret personale, tør vi godt love et
5* safariophold.
Udover at ligge i Greater Kruger National Park udmærker Balule sig ved at være en lille intim camp
med kun 7 værelser - alle med udsigt til Olifants
River, som dagligt besøges af et rigt dyreliv. Her er
der plads til ro og fordybelse.
Balule er dog også yderst velegnet til en familietur på tværs af flere generationer. Hos os er der
noget for alle.
Campen kan bookes eksklusivt, hvis I som gruppe måtte ønske at have den helt for jer selv.
Har du efter et ophold på Balule ikke fået nok
af Afrika, så hjælper vi meget gerne med at
forlænge turen.

Forslag på
tillægspakker til
Cape Town, Vinland,
Victoria Falls
og Mauritius
- se side 10-15
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Priser på vore
pakker finder du på
side 10-13 eller på
www.balule.dk

Vores rejser
Hos Balule River Camp bestræber vi os på at gøre din safari til dit livs rejse. Hvad enten du vælger vores 10- eller 17-dages tur, får du masser af
oplevelser og eventyr med hjem: Spændende safarikørsel i åbne safaribiler, afslapning ved poolen, grillaftener under den afrikanske stjernehimmel,
storslået heldagssafari i Kruger National Park og bushwalk, hvor du til fods følger med en ranger ud i bushen – dette er blot nogle af højdepunkterne.

Booker du en 17-dages rejse er der endnu flere ture inkluderet i prisen. Da vi gennem årene har fundet ud af, at vore safarigæster har meget forskellige behov og krav til aktivitetsniveauet, har vi indbygget nogle ”frikvarterer”, hvor du selv bestemmer, om tiden skal bruges på at slappe af og blot nyde omgivelserne i campen eller du har lyst til at fylde dagene op med andre spændende aktiviteter som for eksempel en tur i varmluftballon, en flodtur på Olifants River eller måske et par timer i nærkontakt med elefanterne på Jabulani.
Forlæng din Balule Safari med andre spændende seværdigheder i Sydafrika og nabolande.

Pakkerne kan kombineres på kryds og tværs samt forlænges og afkortes, så ring på telefon 56 36 25 45 og få
en snak med en af vore safarieksperter, som kan hjælpe dig med at sammensætte rejsen, så den passer perfekt til dig.
S AFAR I & C AP E T O W N

S AFAR I & V I N L AN D

S AFAR I & M A U R I T I U S

SAFARI & VICTORIA FALLS

Du kan vælge at kombinere dit ophold på Balule
River Camp med et ophold i Cape Town. Det er
måske ikke lige storbyferie man tænker på, når
man rejser til Afrika, men Cape Town er en utrolig
spændende og smukt beliggende by, der byder
på fantastiske oplevelser: Table Mountain, Cape of
Good Hope, pingviner, hvaler og sæler, Robben
Island, hvor Nelson Mandela sad fængslet og
fabelagtig gastronomi.

Er du ikke til storbyferie, så kombiner din safari
med nogle dage i det idylliske vinland lidt uden for
Cape Town.
Her er det ikke kun den gode vin, der år efter
år lokker turisterne til men også den historiske
atmosfære og byens charme med små hyggelige
fortovscaféer, gallerier og butikker, der ligger side
om side med gamle og meget velbevarede huse
og bygninger.

Du kan også vælge at kombinere din safari med
en luksuriøs badeferie på Mauritius, som har nogle
af verdens fineste badestrande med det lækreste
krystalklare vand.
En kombination af safari og badeferie kan få selv
det mest fortravlede bymenneske til at overgive
sig i selvforkælelsens og nydelsens navn. En unik
kombination af dyreliv, fantastiske strande, luksus
og smukke naturscenerier.

Et ophold i Balule River Camp kan også kombineres med et besøg ved Victoria Falls, som ligger
på grænsen mellem Zambia og Zimbabwe. ”The
most wonderful sight I had witnessed in Africa”,
berettede David Livingstone, da han som den
første europæer så vandfaldet i 1855. Og det er et
af de mest fantastiske syn i verden, når den næsten
2 km brede Zambezi River styrter brat ned i en 100
meter dyb kløft og bliver til Victoria Falls.
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TORSDAG:
Kursen sat mod Sydafrika
Afgang sidst på eftermiddagen til Sydafrika. Flyselskab vælges fra gang til gang, så flyforbindelse og
pris er optimal. Vi anbefaler natflyvning, så man får
fuldt udbytte af rejsedagene.

FREDAG:
Johannesburg – Balule River Camp

LØRDAG:

SØNDAG:

MANDAG:

Fotosafari i Balule Nature Reserve

Heldagssafari i Kruger National Park

Lørdagen byder på fotosafari i Balule Nature
Reserve, en morgensafari kl. 6.00 og en eftermiddagssafari kl. 15.30. Vi har forhåbentlig held til at få
øje på både zebraer, gnuer, elefanter, giraffer, løver,
vortesvin, impalaer, kuduer, aber, næsehorn m.fl.,
men som altid når man har med naturen at gøre,
er det ikke til at sige, hvad vi kommer til at se. Blot
ét er sikkert: Safari på denne måde er en oplevelse
i særklasse, fordi man hele tiden følger dyrene, deres spor og lugte. Morgensafarien afsluttes med en
lækker ”champagne breakfast” hjemme i campen.
Eftermiddagssafarien afsluttes med en klassisk
sundowner. Vi gør holdt ude i bushen lige før solen går ned. Her nyder vi de fantastiske lyde og dufte fra bushen og dens planter og dyr, indtil turen
går tilbage til campen, hvor middagen venter.

Inden solopgang serveres et let morgenmåltid i
campen, og efter en times kørsel i bil når vi den
statsejede del af Kruger National Park – netop som
solen står op. Parken er Sydafrikas største og mest
imponerende dyrepark med et areal på omkring
20.000 km2. I Kruger National Park er der mulighed
for at opleve Afrikas dyreliv på tæt hold, blandt
andet ”The Big Five” – en gammel betegnelse
for de mest eftertragtede jagttrofæer: leopard,
løve, næsehorn, bøffel og elefant. Vi kører i åbne
safaribiler; i jagten på dyrene viser vores ranger vej,
og han ved nøjagtigt, hvad vi skal observere. Han
kender de vandhuller, hvor dyrene oftest kommer
ned for at drikke, og de sletter, hvor de forskellige
dyrearter typisk opholder sig. Undervejs gør vi
holdt i en af parkens rest camps, hvor der serveres
brunch, tilberedt af vores rangers. I løbet af turen
standser vi forskellige steder for at strække benene
og få kolde drikke, snacks og frokost. Vi kører ud af
parken lige før solnedgang og ankommer til Balule
River Camp, hvor et herligt aftensmåltid venter os.

Afslapning i Balule Nature Reserve /
tilkøbsaktiviteter

Flyet lander om morgenen i Johannesburg. Efter et
par timers ventetid flyves der til den lokale lufthavn
ved Kruger National Park, hvor Balules egen bil venter for at køre jer til campen. Det tager ca en time
i bil fra lufthavnen til campen hvoraf de sidste 13
km er på grusvej igennem bushen - så her starter
din safari allerede. Velkomst i campen med dejlig
frokost, informationsmøde og afslapning i de nye
omgivelser.
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Nyd en afslappende dag i Balule River Camp, hvor
du f.eks. kan ligge og slappe af ved poolen eller
sidde på terrassen og spotte de dyr, der opholder
sig omkring campen.
Du kan også vælge en af de mange ekstra ture,
der kan tilkøbes, f.eks. ballon-safari, Olifants River
Cruise eller Shangaan Tribal Village. Der er ligeledes
mulighed for at booke nogle timer helt tæt på
elefanter. .

Se masser
af muligheder for
tilkøb til rejsen
på side 12-15

TIRSDAG:

ONSDAG:

TORSDAG:

FREDAG:

Fotosafari i Balule Nature Reserve

Fotosafari i Balule Nature Reserve +
”bush braai”

Bushwalk i Balule Nature Reserve /
tilkøbsaktiviteter

Farvel Balule og på gensyn!

Onsdag morgen kan bruges til at sove lidt længere
og blot nyde campen, eller der kan tilkøbes aktiviteter som f.eks. en morgentur i varmluftballon.
Om eftermiddagen er der safari i Balule Nature
Reserve.
Hvis vejret er godt slutter aftenen af med en
traditionel sydafrikanske grillaften, “bush braai”, ved
udsigtspunktet Lion View, hvor vi nyder en lækker
middag under den afrikanske stjernehimmel.
Det er en fantastisk stemning, der breder sig, når
kødet dufter på grillen, rødvinen kommer i glasset,
og tjenerne dækker bordet med levende lys og
hvid dug, alt imens cikaderne synger og løverne
brøler i det fjerne.

Vi starter dagen tidligt med en bushwalk/safari
til fods. Safari på denne måde er en enestående
oplevelse, hvor man på tæt hold mærker den
intense sydafrikanske natur og kommer helt tæt på
dyrene i deres naturlige omgivelser. På turen, som
finder sted i Balule Nature Reserve, kan man møde
et udpluk af de dyr, som lever i den sydafrikanske
bush, f.eks. giraf, vortesvin, impala, waterbuck,
bavian, zebra, og – hvis man er heldig – elefant og
flodhest. Vi bliver naturligvis ledsaget af en erfaren
guide, som har kendskab til naturen og dyrene.
Guiden fortæller om dyrene lige fra pattedyrene til
insekterne, om vegetationen, om klimaet og meget
mere.
Eftermiddagen er til fri disposition. Det er muligt at
tilkøbe aktiviteter eller blot slappe af på terrassen
eller ved poolen .

Tirsdagen starter vi igen tidligt med en morgen
safari i campens åbne safaribiler. Vi spotter dyrene
i Balule Nature Reserve, mens bushen vågner og
solen gradvist kommer højere og højere op på
himlen.
Om eftermiddagen kl. 15.30 er der safari i Balule
Nature Reserve, hvor der igen er rigtig god mulighed for at se antiloper, giraffer, næsehorn, aber
og mange andre dyr. Undervejs gør vi holdt for at
nyde solnedgangen og den klassiske “sundowner”,
mens vi nyder de fantastiske lyde og dufte fra bushen og dens planter og dyr, indtil turen går tilbage
til campen, hvor middagen venter.

Hjemrejsedag. Indenrigsfly fra Phalaborwa/
Hoedspruit til Johannesburg.
Om aftenen fly hjem fra Johannesburg.

LØRDAG:
Velkommen hjem
De fleste flyselskaber lander først på dagen.

H V O R F O R VÆ L G E
BALULE RIVER CAMP
• Danskejet lodge – drevet af danskere
• 20 års erfaring med danske/skandinaviske
gæster
• Personale med mere end 15 års erfaring i
campen
• Lille og intim camp med kun 7 værelser
• Beliggende i naturområde med elefanter, løver,
flodheste, giraffer mm.
• Gæsterne giver Balule 5* på Tripadvisor
• Udflugt til Kruger National Park
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Uddybende
informationer om
vejr, vaccinationer,
flyrejse m.m. findes på
www.balule.dk
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BELIGGENHED

CAMPEN & VÆR ELS ER NE

Balule River Camp er beliggende i Balule Nature
Reserve, som er hjemsted for ”The Big Five” og
verdensberømt for det varierede dyre- og fugleliv.
Balule Nature Reserve er en del af Greater Kruger
National Park, som er betegnelsen for det samlede areal af såvel den statsejede del af parken
(Kruger National Park) samt de tilstødende private
reservater (herunder Balule Nature Reserve), hvor
man har nedlagt de officielle hegn for at genskabe dyrenes naturlige vandringsmønster. Olifants
River befinder sig midt i naturreservatet og flyder
gennem ca. 20 km af området.
Kruger National Park er Sydafrikas største og mest
berømte nationalpark. Den er 19.633 km2 (på størrelse med Jylland) og blev grundlagt i 1926 af Paul
Kruger, som var leder af Transvaal Republic.
De nærmeste byer er Phalaborwa og Hoedspruit,
som begge ligger ca. 1 times kørsel fra Balule
River Camp. Her ligger også de to lufthavne, som
gæsterne ankommer til med fly fra Johannesburg.

En safari i Balule River Camp giver dig alle
forudsætninger for at få netop den luksusferie,
du drømmer om. Campen er smukt beliggende
med udsigt over Greater Kruger National Park
og Olifants River, og består af to gæstehuse med
tre dobbeltværelser i hver, en suite i eget hus, et
hovedhus med spisestue, opholdsstue, bibliotek
og stor fællesterrasse, og ”bomaen”, som er vores
udendørs spisested. Der er også swimmingpool
og fitnessrum samt en shop, hvor gæsterne kan
købe afrikanske souvenirs og smykker, safaritøj og
postkort. Alle huse er opført i klassisk afrikansk stil
med masser af rustikt træværk og store stråtage, og
falder smukt ind i den omgivende natur.
Olifants River tiltrækker aber, giraffer, krokodiller,
elefanter og masser af andre vilde dyr. Dyrene kan
let ses fra de mange terrasser. Swimmingpoolen er
placeret nede ved flodbredden med smuk udsigt til
floden og dyrelivet i og omkring vandet.

DYRELIVET
Som et af verdens største vildtreservater er Kruger
National Park uden lige, hvad angår rigdom på dyreliv. Skønt der er et omfattende netværk af veje og
lejre med mulighed for overnatning, berører denne
infrastruktur ikke den oprindelige natur.
Næsten alle arter af Afrikas traditionelle storvildt
kan ses i Sydafrikas naturparker og reservater, hvor
Kruger National Park har det største udvalg. Mere
end halvdelen af de 718 fuglearter, der findes i
Sydafrika, kan ses i Kruger National Park, hvilket gør
den til et af verdens mest interessante observationssteder for ornitologer. Her er det ligeledes
muligt at se op til 147 forskellige arter af pattedyr,
104 forskellige krybdyr og 1771 plantearter, blandt
disse 357 træ- og buskarter.

Campens seks dobbeltværelser er fordelt på to
gæstehuse. Alle værelser har terrasse med udsigt til
Greater Kruger National Park og Olifants River.
Der er to Standard Bedrooms i hvert gæstehus.
De fire standardværelser er dobbeltværelser. Et
Standard Bedroom er på 25m2, har eget bad og
toilet, og er udstyret med aircondition, myggenet,
skrivebord, elektronisk sikkerhedsboks, hårtørrer
og omformer til danske elstik. Der er også tykke
håndklæder, diverse toiletartikler og badekåbe.
Campen har to Master Bedrooms, et i hvert gæstehus. Begge værelser er dobbeltværelser. Et Master
Bedroom er på 42m2, har eget bad og toilet, og er
udstyret med stor dobbeltseng, aircondition, myggenet, skrivebord, lænestole, elektronisk sikkerhedsboks, hårtørrer og omformer til danske elstik.

MADEN & VINEN
Der er også tykke håndklæder, diverse toiletartikler
og badekåbe.
Fra alle værelser i lodgen er der udgang til terrassen, som er udstyret med komfortable lænestole.
Her kan man sidde og observere dyrelivet omkring
Olifants River, nyde lydene fra bushen, eller slappe
af med en god bog.
Det er muligt at booke enkeltværelse. Booker man
et enkeltværelse, får man et Standard Bedroom.
Campen er blevet udvidet med Elefantsuiten, som
er lidt større end de 2 Master Bedrooms. Den
ligger lidt afsides og tilbagetrukket fra resten af
campen. Suiten har egen lille splash-pool.
Den er velegnet til brudepar, eller par, der gerne vil
forkæle sig selv, men også muligt som familie-rum.
Ekstra opredning til børn under 12 år kan arrangeres i Master Bedroom og Elefantsuiten – max to
opredninger pr. værelse.

Sydafrika er en smeltedigel af mange forskellige
nationaliteter og kulturer, som alle har bidraget til
det moderne sydafrikanske køkken. I campen serveres lækker, sydafrikansk mad af ypperste kvalitet,
tilberedt af vores dygtige kokke. De sammensætter
menuen efter årstiden og med sæsonens friske
grøntsager og frugter. Sydafrika er et fantastisk
landbrugsland med råvarer af meget høj kvalitet.
Det kan smages!
Morgenmaden og frokosten indtages som regel,
hvis vejret er til det, på den store udsigtsterrasse i
hovedhuset med udsigt over bushen og Olifants
River og de dyr, som måske kommer ned til floden
for at drikke.

Balule River Camp ledes af den erfarne danske
camp manager Jesper Kehlet, der bakkes op af
professionelle rangers, som har en enestående
viden om afrikansk natur og dyreliv.

Middagen serveres oftest udendørs under den
afrikanske stjernehimmel i ”bomaen”. At sidde under den sorte himmel med tusindvis af stjerner og
lyden af løvebrøl i det fjerne, er en oplevelse, som
forstærker de fantastiske smagsoplevelser.
Camp manager Jesper Kehlet har gennem mange
år haft en stor interesse for sydafrikanske vine med
utallige besøg i vinlandet omkring Cape Town.
På baggrund af sit store kendskab til Sydafrikas
vinhuse har han nøje udvalgt de vine, som tilbydes
gæsterne.

For campens rangers er livet i bushen en livsstil.
Med et indgående kendskab til naturen deler de
ud af deres store viden, og typisk spotter de dyrene
eller deres spor længe før de mere utrænede øjne.
Jesper Kehlet har boet og arbejdet i Kenya og
Sydafrika en stor del af sit voksne liv og har et
indgående kendskab til Afrika. Vores staff består
herudover af kokke, tjenere, stuepiger og gartnere,
der alle bor på campens område.

I vores særligt tempererede vin-rum, har vi mange
forskellige rødvine og hvidvine. Vi tilbyder vine baseret på forskellige druer: Cabernet Sauvignon, Pinotage, Pinot Noir, Shiraz, Merlot, Blend, Sauvignon
Blanc, Chardonnay m.fl. Udover rød- og hvidvine,
tilbydes enkelte rosévine.
Vi kan imødekomme ønsker om særlig mad, f.eks.
hvis du er vegetar eller glutenallergiker. Husk at
give os besked ved bestillingen af din rejse.

DANSK CAMP MANAGER
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Pakkepriser til Balule River Camp 2018
S AFAR I I B AL U L E R I V E R C AM P – 1 0 DA G E – PAK K E P R I S P R . P E R S O N

DIVERSE TILLÆG PR. UGE

2018

I delt standard-værelse

Standard-enkeltværelse

Barn 2-11 år

Jan.-april / sep-nov

Fra DKK 17.995,-

Fra DKK 19.995,-

Fra DKK 15.995,-

Tillæg for Master Bedroom:
DKK 1.000,- pr. person

Maj

Fra DKK 13.995-

Fra DKK 15.995,-

Fra DKK 11.995,-

Juni-juli-august

Fra DKK 14.995,-

Fra DKK 16.995,-

Fra DKK 12.995,-

December

Fra DKK 21.495,-

Fra DKK 23.495,-

Fra DKK 17.995,-

Højsæson uge 6-7-8 / 41-42-43

Fra DKK 19.395,-

Fra DKK 21.395,-

Fra DKK 15.995,-

Safari i Balule River Camp – 10 dage inkluderer:
Fly København(Billund/Oslo/Stockholm)-Phalaborwa/Hoedspruit t/r, transfer fra lokal lufthavn til Balule River Camp t/r,
7 overnatninger i standard værelse, helpension (ekskl. drikkevarer) heldagssafari i Kruger National Park, 2 x morgen fotosafari i Balule
Nature Reserve (den ene med champagne breakfast), 2 x fotosafari i Balule Nature Reserve med sundowner (ekskl. drikkevarer),
bushwalk i Balule Nature Reserve, fotosafari med bush braai (middag under åben himmel) i Balule Nature Reserve.
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Opredninger til børn u.12 i Master/Elefant:
Engangsrabat DKK 850,- (max. 2 opredninger pr. værelse)

EKSTRA TURE I BALULE
Olifants River Boat Cruise

DKK

1.070,-

Shangaan Trival Village

DKK

1.070,-

Horseback safari

DKK 1.200,-

Elephant Interaction

DKK 1.950,-

Hot Air Baloon (min. 1,20 m høj)

DKK

DKK 1.000,-

4.400-

2018

I delt standard-værelse

Standard-enkeltværelse

Barn 2-11 år

Golf

Jan.-april / sep-november

Fra DKK 25.995,-

Fra DKK 29.995,-

Fra DKK 21.995,-

Leje af golfbil på golfbanen

DKK

350,-

DKK

300,-

DKK 8.660,-

Maj

Fra DKK 19.495,-

Fra DKK 23.495,-

Fra DKK 16.295,-

Leje af golfkøller

Juni-juli-august

Fra DKK 20.995-

Fra DKK 24.995,-

Fra DKK 17.995,-

December

Fra DKK 28.995,-

Fra DKK 32.995,-

Fra DKK 24.995,-

Kruger Park (ekstra heldagstur), pr. bil
+ DKK 340,- pr. person

Højsæson uge 6-7-8 /41-42-43

Fra DKK 28.995,-

Fra DKK 32.995,-

Fra DKK 21.995,-

Safari i Balule River Camp – 17 dage inkluderer:
Fly København(Billund/Oslo/Stockholm)-Phalaborwa/Hoedspruit, transfer fra lokal lufthavn til Balule River Camp t/r,
14 overnatninger i standard værelse, helpension (ekskl. drikkevarer), 2 x heldagssafari i Kruger National Park, 4 x morgen fotosafari i
Balule Nature Reserve (heraf 2 med champagne breakfast), 4 x fotosafari i Balule Nature Reserve med sundowner (ekskl. drikkevarer),
2 bushwalks i Balule Nature Reserve, 2 x fotosafari med bush braai (middag under åben himmel) i Balule Nature Reserve.
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Tillæg for Elefant-Suiten:
DKK 2.000,- pr. person
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Tshukudu game drive

DKK

Drakensberg, heldagstur

DKK 2.000,-

1.570,-

Game drive i Balule

DKK

Quad bike (ATV)

DKK 1.000,-

330,-

Spa-behanlinger i campen (min. 4) - priser på forespørgsel
Priserne er med forbehold for prisstigninger,
vi i skrivende stund ikke har modtaget.

Ideelle kombinationsmuligheder med Balule River Camp
CAPE TOWN
- en af verdens smukkeste storbyer
Oplev alt fra storbyliv til Cape Towns spektakulære natur, hvor
Table Mountain og Atlanterhavet danner den perfekte kulisse.
Cape of Good Hope · Pingviner · Kirstenbosch Botaniske Have
Table Mountain · Victoria & Alfred Waterfront
Pris fra DKK 6.995,- pr. person
INKLUDERET I PRISEN:
- 4 nætter på Winchester Mansions inkl. morgenmad
- 2 heldagsudflugter
- Indenrigsfly
- transfer fra lufthavn til hotel t/r

VINLAND
- idyllisk ophold med vinsmagning
i verdensklasse

V I C T O R I A FAL L S
- oplev Afrikas største vandfald

Universitetsbyen Stellenbosch er base for denne tur i det fascinerende vinland. Opholdet inkluderer en heldags vintur med besøg
og vinsmagning på 4 vingårde. Alle nøje udvalgt ud fra fantastisk
beliggenhed, fremragende vine og typiske Cape Dutch-gårde
som er flere hundrede år gamle.
Vinsmagning · Gallerier · Fantastiske scenerier
Pris fra DKK 4.595,- pr. person
INKLUDERET I PRISEN:
- 3 nætter på Stellenbosch Hotel inkl. morgenmad
- 1 heldags vintur
- Indenrigsfly
- Transfer t/r fra lufthavn til hotel

Dette er den perfekte pakke for dig, der elsker rejser med masser
af indtryk. Udover at tage på udflugt til Victoria vandfaldene - en af
kontinentets mest besøgte naturdestinationer, går turen ligeledes til
Chobe Nationalpark i Botswana.
Victoria Falls • Chobe Nationalpark
Sunset cruise på Zambezifloden
Traditionel afrikansk grillaften
Pris fra DKK 10.595,- pr. person
INKLUDERET I PRISEN:
- 4 nætter på Batonka Guest Lodge inkl. morgenmad
- Udflugt til Victoria vandfaldene med guide
- Sunset Cruise på Zambezi River
- Heldags tur Chobe National Park
- Traditionel Boma grillaften.
- Transfer fra Balule til Mpumalanga lufthavn
- Indenrigsfly
- Transfer t/r fra lufthavn til hotel
Prisen er baseret på ophold i godt 3* guest house.
Der vil være mulighed for at opgradere indkvateringen til 4* og 5* hotel:
Tillæg for Ilala Lodge 4*: kr. 1.395,- pr. person
Tillæg for Victoria Falls Hotel 5*: kr. 1.695 - 1.995,- pr. person
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Hoteller og tilkøbspakker til Mauritius 2018
1 Silver Beach Hotel er beliggende i hjertet
af kystbyen Trou Déau Douce. Hotellet har pool,
aircondition, restaurant og fri Wi-Fi. Er desuden
børnevenligt.

4 Tarisa er beliggende i Mont Choisy på den
nordlige kyst ikke langt fra Grand Bay, og dermed
velegnet for dem, som sætter pris på kombinationen af strand og byliv.

7 Pearle Beach Resort har en super beliggenhed ved en af øen bedste strande på vestkysten og i feriebyen Flic-en-Flac. Hotellet ligger få
kilometer fra Tamarina Golf Club og Casela Natur
Park.

10 Paradise Beach ligger på den sydøstlige kyst ikke langt fra Pointe d’Esny og kun 15
minutters kørsel fra lufthavnen. Der er her tale om
ferielejligheder med køkkenfaciliteter, så velegnet
til familieferie eller små grupper.

.

2 The Residence ligger i byen Belle Mare
ikke langt fra Trou Déau Douce. Hotellet fremstår
yderst luksuriøst. Det er bygget i bedste kolonistil
med smagsfuld indretning med antikke møbler.
Der er tre restauranter og 2 barer.

5 Merville Beach Hotel ligger ved en lagune i gåafstand fra turistbyen Grand Bay. Hotellet
er bygget i kreolsk stil og tilbyder et afslappende
ophold med spa og massage. Hotellet har flere
restauranter og barer samt fri Wi-Fi.

8 The Sands er beliggende på vestkysten. Fra
hotellets pool kan man ligge og nyde den fantastiske udsigt til Tamarin Bay og Le Morne Mountain.
Hotellet er velegnet til bryllupsrejser.

11 Tamassa er beliggenhed ved Bel Ombre på
den sydvestlige kyst og tilbyder en all-inclusive oplevelse samt mulighed for spa, fitness eller middag
på en af hotellets restauranter.

3 Constance Le Prince Maurice er beliggende ved Poste de Flacq. Det er et super lækkert
hotel, og egner sig til gæster, som sætter pris på
ro og fordybelse – og ikke mindst bryllupsrejser.
Der er adgang til to championship golfbaner.

6 The Oberoi ligger ved Turtle Bay og kun
femten kilometer fra hovedstaden Port Louis.
Hotellet er et af de mest luksuriøse på øen, og der
venter her en uforglemmelig oplevelse med et
højt serviceniveau.

9 Maradiva Villas Resort & Spa er placeret på Mauritius’ vestkyst med udsigt til Le Morne
Mountain. Resortet er indisk inspireret og består af
lækre rummelige villaer med privat pool.

12 Shanti Maurice er placeret på den sydlige
del af øen på en af Mauritius’ bedste strande.
Hotellet tilbyder såvel suiter som villaer – alle med
havudsigt. Villaer har desuden alle privat pool.

12
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Priser 2018

Jan-apr/sep-nov

Maj-Aug

1

B

Ø

AI

Silver Beach

10.995

8.995

13.995

2

S

Ø

HP

The Residence

25.995

21.995

29.995

3

G

Ø

BB

Constance Le Prince Maurice

27.995

22.995

33.995

4

B

N

HP

Tarisa

8.995

8.995

9.995

5

S

N

BB

Merville Beach

14.996

10.995

25.495

6

G

N

BB

The Oberoi

48.995

30.995

55.995

7

B

V

HP

Pearle Beach

10.995

9.995

12.995

23.995

19.995

25.995

25.995

20.995

27.995

8.995

6.995

10.995

8

S

V

HP

The Sands

9

G

V

HP

Maradiva Villas Resort & Spa

10

B

S

EF

Paradise Beach **

11

S

S

AI

Tamassa

20.995

17.995

24.995

BB

Shanti Maurice

37.995

22.995

41.995

12

G

S

5

December*
4

6

Port Louis

3

2
1

*over jul og nytår vil der være væsentlige pristillæg
**lejlighed baseret på 6 personer
7

9
8

G Guld

Prisen inkluderer:

Børnepriser:

S Sølv

- 1 overnatning på lufthavnshotel i
Johannesburg med morgenmad
- Tillæg for fly Johannesburg-Mauritius t/r
- Transfer til/fra hotel på Mauritius
- 7 overnatninger på hotel i
standardværelse
- Forplejning jf. skema på side 12

De fleste hoteller har
store rabatter på børn
under 12 år, hvis de
deler værelse med 2
voksne.

B Bronze
N

Nord

S

Syd

Ø

Øst

V

Vest

EF Egen forplejning
Bed & Breakfast/
BB med morgenmad
HP Halvpension/
morgen- &
aftensmad
AI All inclusive

Prisen inkluderer ikke:
- Tillæg for enkeltværelse
- Forpejning og drikkevarer
udover de nævnte
- Motoriseret vandsport
- Evt. udflugter
- Alt der ikke er nævnt under
prisen inkluderer			
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Priseksempel:
2 voksne og 2 børn
under 12 år
Paradise Beach
DKK 29.750,-

Se info om
klima og nedbør
for Mauritius på
næste side

11
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KLIMA OG NEDBØR
SYDAFRIKA

ZAMBIA
Lusaka

Harare

Zambezifloden
Victoria Falls

CHOBE
NATIONAL
OKAVANGO PARK
DELTAET

NAMIBIA

HWANGE
NATIONAL
PARK

JAN

FEB MAR APR MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

20
9

18
8

17
7

18
8

19
9

21
11

24
13

25
15

13
19
7

9
16
4

4
17
4

6
19
6

27
23
9

7
24
11

11
24
13

103
25
14

FEB MAR APR MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

246
29
23

101
25
18

113
24
18

89
24
18

61
25
18

CAPE TOWN
Dagtemperatur
Nattemperatur
JOHANNESBURG
Nedbør
Dagtemperatur
Nattemperatur

26
16

26
16

25
14

23
12

125
26
15

94
25
14

90
24
13

54
21
10

MAURITIUS

JAN
251
29
23

PORT LOUIS
Nedbør (mm)
MOZAMBIQUE Dagtemperatur
Nattemperatur

217
29
23

221
28
22

148
27
20

ZIMBABWE

KRUGER
NATIONAL
PARK
Balule
River Camp

Wredendal
Strandfontein

SWAZILAND

Robben Island

Cape Town
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KAROO
NATIONAL PARK

Clanwilliam

Beafort West
Citrusdal

Durban

WESTERN
CAPE

Lamberts Bay
CEDARBERG

SOUTH AFRICA

Port Elizabeth

Paternoster

Saldanha

WEST COAST Langebaan
NATIONAL PARK

WESTERN CAPE

Prince Albert
Laingsburg
Tulbagh
Yzerfontein
Oudtshoorn
Ladismith
Ceres
Uniondale
Pearl
Robertson
Calitzdorp
Worcester
Montagu
Cape Town
Stellenbosch
Riversdale
TABLE
Somerset West
Krysna
Plettenberg
MOUNTAIN
Swellendam
Mossel
Bay
Bay
Caledon
Witsand
CAPE POINT
Hermanus
DE HOOP NATURE
RESERVE

Cape Agulhas
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OKT NOV DEC
67
26
19

89
28
20

190
29
22

MAURITIUS

BOTSWANA

Johannesburg

OKT NOV DEC

Balule
er en del
af noget
større...

PRISER
Priserne i dette katalog er i danske kroner og vejledende priser. Da Balule og vore tillægspakker ikke
er charterprodukter, bookes flyrejsen individuelt til
hver gæst, og vi kan derfor først give den nøjagtige
pris, når vi kender den endelige rejseplan.

ØVRIGE UDGIFTER
Herunder har vi lavet en liste over hvilke andre udgifter du skal regne med, udover selve rejsens pris.

REJSEFORSIKRING
På rejser uden for Europa, er man ikke dækket af
sundhedskortet. Det er derfor særdeles vigtigt, at
du har en rejseforsikring, der dækker ved behandling af sygdom, ved hjemtransport, ved ulykke samt
ved tab eller beskadigelse af bagage. Har du ikke
allerede en rejseforsikring, tilbyder Balule River
Camp forsikringen gennem Europæiske Rejseforsikring.

Safari Eksperten

Aruba – Kenya

Sublime safarioplevelser

– rekvirer vores store safarikatalog med
spændende rejseforslag til Afrika og Indien

– rekvirer vores special katalog om
Tsavo Nationalpark og Aruba Game Lodge

– køb vores fantastiske Diamant Safaribog.
Bestil den via www.safarieksperten.dk

AFBESTILLINGSFORSIKRING

E V T. KØ B A F
EKSTRA TURE I CAMPEN

BESTILLINGER &
FORESPØRGSLER

En afbestillingsforsikring dækker b.l.a., hvis du eller
andre rejsedeltagere før afrejsen bliver ramt af
sygdom eller hvis der opstår sygdom eller dødsfald
i din nærmeste familie m.m.

Vil du have endnu flere oplevelser, er der mulighed
for at booke ekstra ture.
Du finder priserne på vores ekstra ture i den
særskilte prisliste ’Ekstra ture i Balule River Camp’
på side side 11.

Du kan bestille din rejse på vores bestillingsformular på www.balule.dk
Du kan også bestille rejsen ved at sende os
en e-mail eller ringe på tlf. +45 56 36 25 45 og du
er naturligvis også altid velkommen til at kontakte
os med forespørgsler.

M Å LT I D E R PÅ
KO M B I N AT I O N S R E J S E R

TEKNISK ARRANGØR &
REJSEGARANTIFONDEN

I Balule River Camp inkluderer prisen fuld pension.
Forplejningen på tillægspakkerne kan være
anderledes.

Teknisk arrangør af rejsen er Safari Eksperten, som
er medlem af Rejsegarantifonden – reg.nr. 1462.

Har du ikke allerede en afbestillingsforsikring,
tilbyder Balule River Camp forsikringen gennem
Europæiske Rejseforsikring.

D R I K K E VA R E R
På Balule River Camp sælges drikkevarer til absolut
rimelige priser. Vi har mange forskellige sydafrikanske vine, lige fra prisvindende vine til fremragende mere ”dagligdags” vine. Herudover har vi øl,
sodavand, drinks og avecs. Kaffe og te er inkluderet
i prisen. Rejser du videre på en kombinationsrejse, skal du også her afsætte et beløb til køb af
drikkevarer.
Alle drikkevarer (inkl. Sundowners) afregnes samlet
i slutningen af opholdet på Balule.

LOMMEPENGE
Det er svært at sige, hvor meget man skal
beregne til lommepenge, men de fleste vælger
at afsætte et beløb til indkøb af souvenirs,
postkort etc.
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