
Jacob Rasmussen og Profil Rejser gentager succesen fra 2017 & 2019 og laver i 2020 

endnu en spændende rejse til Sydafrika med masser af oplevelser og golf inkluderet.

Sydafrika frister med safarioplevelser på de bølgende savanner, golf, underskøn natur og spændende gourmetoplevelser. På 
denne rejse vil du opleve det hele. Der venter os en smuk 5-timers køretur til Krüger Park Lodge; et smukt beliggende resort på 
kanten af Krüger Nationalpark. Oplev naturen på tætteste hold og vågn op til lyden af aber og flodheste. Spil både på hotellets 
egen 9-hullers bane designet af Gary Player, samt på Sabie Golf Course og Sukazu Golf Course, der ligger inde i Krüger-Parken. 
På turen ind i Kruger-parken venter desuden en 1-dags safari med lokal ranger på opdagelse efter de eftertragtede afrikanske 
dyr, kendt som ”The Big Five” – bøffel, løve, leopard, næsehorn og elefant. Vi spiller 2 runder på skønne Stellenbosch Country 
Club den er den 4. ældste bane i Sydafrika. Banen har flere gange været vært for store turneringer bl.a. South African Open. Vi 
spiller også Erinvale golfklub, der ligger i skønne omgivelser blandt bjerge og vinmarker, designet af Gary Player.

Afrejse d. 24. jan - 6. feb 2020
Pris pr. person 

kr. 24.995,-

Prisen inkluderer:
• 8 nætter på Kruger Park Lodge i delt chalet
• 1 x 18 huller på Sabie River GC
• 2 x 18 huller på Kruger Park Lodge
• 1 x 9 huller på Kruger Park Lodge
• 1 x 9 huller på Skukuza (der ligger inde i 

KrugerParken)
• 1 dags sigtseeing inkl. frokost
• 1 dags safari i Kruger Parken med guide i åbent 

køretøj
• 2 middage i byen Hazywiev
• 2 middage på resort
• 4 x morgenmad på resort
• Transfer Cape Town lufthavn til ophold/retur
• 5 nætters ophold i delt lejlighed med morgenmad 

på Life and Leisure Aapartments
• 2 x 18 huller på Stellenbosh Golf Club
• 1 x 18 huller på Pearl Valley Golf Club
• Fuld dag udflugt til vin smagning med engelsk 

talende guide
• Halvdags udflugt til Simon Town og Pingvin koloni

TILMELDING TIL:
Jacob Rasmussen

på 42 12 38 31 eller
jacobgolfdk@hotmail.com

Rejsen gennemføres ved minimum 12 deltagere. Vi anbefaler hurtigt 
tilmelding af hensyn til den store efterspørgsel. Prisen inkluderer ikke 
fællesudgifter til benzin, vejskatter, caddies og buggy. Vi tager forbehold for 
prisændringer og trykfejl.

GOLF I SYDAFRIKA
Safari, sightseeing og golf med Jacob Rasmussen

Som golfarrangør har Profil Rejser nul i handicap

www.profilrejser.dk   ∙   78 75 29 84   ∙   golf@profilrejser.dk
Profil Rejser   ∙   Rosenørns Allé 29, 1. sal   ∙   1970 Frederiksberg C
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2356

Tillæg enkeltværelse kr. 5.600,-


