Informatie
Ku Sungula Safari Lodge is gelegen in het Balule Big-5
Private Nature Reserve, onderdeel van het Kruger
National Park. Het reservaat biedt gasten afwisselende
landschappen en de mogelijkheid oog in oog te komen
met de Big-5 (leeuw, luipaard, olifant, buffel en
neushoorn) en tal van andere zoogdieren en
vogelsoorten in hun natuurlijke habitat.
Vroeg in de ochtend en laat in de middag worden de–
game drives – uitgevoerd en in een open Toyota
Landcruiser met gekwalificeerde, bevlogen gidsen en
trackers die zorgen voor een spannende informatieve
safari die uw inzicht zullen geven in het ingewikkelde
ecosysteem van Zuid Afrika met zijn gevarieerde flora en
fauna. De Olifants rivier kronkelt door het reservaat dat
ook open vlaktes en zicht heeft op de noordelijke
Drakensbergen. Omdat Ku Sungula Safari Lodge slechts
op 20 minuten rijden van Hoedspruit ligt is het de ideale
uitvalsbasis voor diverse activiteiten die het gebied te
bieden heeft. Zoals een volle dag Kruger National Park,
boottochten, ballonvaarten of een bezoek aan een van
de dieren projecten. Ontbijt en lunch worden geserveerd
op het centraal gelegen terras met uitzicht op de
waterhole, terwijl het diner in Afrikaanse stijl wordt
geserveerd bij een knapperend haardvuur in de boma.
Overdag kunnen de gasten ontspannen op het terras in
de schaduw van de omliggende bomen of lekker
afkoelen in het zwembad. s’Nachts wordt het kamp
verlicht met lantaarns, die bijdragen aan de echte bush
safari sfeer. Het kleding voorschrift in de bush is casual
en lichtgewicht. Tijdens de wintermaanden – mei tot
augustus – is warme kleding een aanrader tijdens de
activiteiten.
Tevens
worden
een
hoed,
zonnebrandcreme, muggenspray, zaklamp en een
verrekijker aanbevolen. Voorzorgsmaatregelen tegen
Malaria worden geadviseerd.

Aankomst & Vertrek Tijden
De aanbevolen aankomst tijd om in te checken op de
lodge is tussen 12.00-14.00 uur, de high tea wordt
geserveerd rond 14.30 uur. Mocht u later aankomen
neem dan contact op met de lodge +27 (0) 823475425.
Uitchecken na het ontbijt en voor 11.00 uur.
Flights/Transfers
Er zijn dagelijks lijnvluchten van Airlink op Johannesburg
O.R. Tambo Airport en Kaapstad van de Eastgate
Luchthaven in Hoedspruit (ongeveer 45 minuten rijden
vanuit de lodge). Vervoer van en naar de luchthaven is
beschikbaar en kan op verzoek voor u geregeld worden.
Avis en Budget Cars hebben depots op de airport.
Het rijden van Johannesburg naar Ku Sungula Safari
Lodge neemt ongeveer 6 uur tijd in beslag.
Betalingen
Een aanbetaling van 50% wordt in rekening gebracht bij
uw reservering. De overige 50% wordt 4 weken voordat
u aankomt in rekeninggebracht.
Op de lodge worden Master Cards, Amex en Visa
creditcards geacepteerd.
Annuleringen
Er wordt 10% annuleirngs kosten in rekening
gebracht bij een eventuele annulering van meer als 4
weken voor aankomst van het totale bedrag van de
bevestigde boeking.
Bij een annulering binnen 2 tot 4 weken voor
aankomst wordt 50% annuleringskosten in rekening
gebracht.
Bij een annulering binnen twee weken voor
aankomst wordt 100% annuleringskosten in
rekening gebracht.
Bij overboekingen van creditcardbetalingen worden
10% bankkosten extra in rekening gebracht bij
annuleringen.

Accommodatie
Vier gezelloge authentieke rondawels die hoger zijn
gelegen hebben uitzicht op een seizoensgebonden
rivier, een vijfde rolstoelvriendelijke familierondawel
bevindt zich in het centrum van het terrein. Alle rondwels
zijn voorzien van kingsize bedden, en-suite badkamers,
eigen terras, airconditioning, muggen netten, koffie/thee
tafel, minibar en wifi. Op verzoek kunnen extra bedden
worden geplaatst.

Hoe ziet een safari dag eruit!
05:00

Wek service

05:15

Koffie/tthee& Biscuits

05:30

Ochtend game drive

08:30

Terugkomst op de lodge

09:00

Ontbijt

11:00

Uitchecken van de gasten

12:00

Inchecken nieuwe gasten

14.30- 15:30

High Tea

16.00 – 16:30

Middag game drive

19:00

Terugkomst op de lodge

19:30

Pre Dinner drankje

20:00

Dinner

Ons vriendelijke en behulpzame personeel zal er alles
aan doen om van uw verblijf op Ku Sungula Safari
Lodge een hoogtepunt te maken tijdens uw bezoek aan
onze lodge.

Reservation Office : reservation@kusungula.com // +27 (0) 659 415 581

