
 

 MPALA Safari Lodge 
 

PRISLISTE 2022 

18.11.2021 

VARIGHED PERIODE INKLUSIV 
PRIS 

pr. person i delt 
dobbelt værelse 

7 nætter Mandag til mandag Helpension og turprogram kr. 11.995,- 

5 nætter Mandag til lørdag Helpension og turprogram kr. 10.985,- 

 

Enkeltværelse tillæg kr. 2.750,- 

 
 

RABAT ved ophold i 2 uger (7+7 eller 7+5 nætter): 50% rabat på prisen for uge nr. 2 
OBS: Rabatten for 2 ugers ophold gælder ikke i oktober og november måned samt i juleugen nr. 51. 
OBS: Ingen rabat på enkeltværelses tillægget ved 2 ugers ophold. 
 

BØRNERABAT 50% i juni, juli og august måned – læs mere nedenfor. 
 
PRISEN INKLUDERER: 
Ved 7 nætter: 
 
Helpension (eksklusive drikkevarer på flaske/dåse, men inklusiv vand på kande samt the og kaffe). 
 
Transfer fra/til Hoedspruit eller Phalaborwa ved middagsflyet. Læse mere under ankomst/afrejse. 
 
Udflugtsprogram (forbehold for ændringer ved force majeure og vejr): 
 
Mandag: Afrejse og ankomst dag. 

Eftermiddag: Sotho-stammens traditionelle sang og dans. 
Tirsdag: Morgen: Bushwalk eller gamedrive. 

Formiddag: Safari på 4-hjulet motorcykel.  
Aften: Gamedrive og romantisk middag under åben himmel i bushen (traditionel bush braii) 
med en sundowner (Sydafrikansk mousserende vin). Natsafari game drive. 

Onsdag: Morgen: Bushwalk/gamedrive.  
Eftermiddag: Gamedrive. 
Aften: Aftensmaden serveres udendørs i Bomaen 

Torsdag og  
fredag: 

Hele dagen: 2-dages safari i Kruger National Park med overnatning i Krugers standard 
camp, inklusiv entréudgift. 

Lørdag: Afslapning ved poolen og dyrene omkring lodgen eller tilkøb af ekstra udflugter 
Søndag: Afslapning ved poolen og dyrene omkring lodgen eller tilkøb af ekstra udflugter. 

Eftermiddag: Gamedrive med sundowner (Sydafrikansk mousserende vin) i solnedgangen.  
Aften: Aftensmaden serveres udendørs i bomaen. 

 
Mulighed for tilkøb af ekstra udflugter lørdage og søndage – bestilles og betales på Mpala. 
 
Læs mere om programmet og tilvalgsmulighederne og se billeder på www.mpala.dk  
 
Ved 5 nætter: 
Samme som ved 7 nætter men eksklusiv søndagsarrangementet. 
Afrejse om lørdagen. 
 
Ved 2 ugers ophold: 
Samme program som beskrevet for begge uger, men husk at to dage alligevel aldrig er ens, da der altid kan 
opstå noget spændende uventet i bushen. 2-dages turen til Kruger National Park er til et andet område og så 
vidt muligt med overnatning et anden sted i Kruger National Park. 
For grupper på 12 personer kan vi efterkomme ønsker om ændringer for den anden uge efter nærmere aftale 
før bookingen. 
 
 
 
 

http://www.mpala.dk/


 

 MPALA Safari Lodge 
 

PRISLISTE 2022 

18.11.2021 

BØRNERABAT I JUNI, JULI OG AUGUST MÅNED: 
For børn fra 6 år til og med 17 år fratrækkes 50% af prisen i månederne juni, juli og august. Rabatten ydes 
også ved 2 ugers ophold, hvor der i forvejen fratrækkes 50% rabat ved uge nr. 2. 
Eksempel: ved 2 uger fratrækkes 50% af prisen for uge nr. 1 og for uge nr. 2 fratrækkes først den almindelige 
rabat for uge nr. 2 og derefter fratrækkes yderligere 50% børnerabat. Eksempel beregnet ved 7+7 nætter: 
Uge 1: 11.995 minus 50% børnerabat = kr. 5.997,50 
Uge 2: 11.995 minus 50% rabat = 5.997,50 minus 50% børnerabat = kr. 2.998,75 
I alt pris pr. barn ved 2 ugers ophold i juni, juli og august måned kr. 8.996,25 
 
BØRN OG OPREDNING: 
Af hensyn til andre gæster er alderskravet 6 år. Deltagelse på bush walk forudsætter dog at barnet er 
minimum 12 år (Sydafrikansk lovgivning). Deltagelse på 4-hjulet motorcykel forudsætter at barnet er minimum 
12 år og desuden habil til at føre køretøjet. For børn mellem 6-12 år arrangeres der game drive i stedet for 
bush walk og safari på 4-hjulet motorcykel. 
Grupper på 12 personer kan vælge at se bort fra alderskravet (bortset fra bush walk og 4-hjulet motorcykel), 
men på eget ansvar. 
Der er mulighed for opredning i forældres soveværelse på luksus drømmeseng. Der ydes dog ingen rabat for 
opredning. 
 
ANKOMST OG AFREJSE: 
Af hensyn til udflugtsprogrammet skal ankomst altid være en mandag. 
Vi henter og bringer dig fra/til den lokale lufthavn i enten Hoedspruit (HDS) eller Phalaborwa (PHW). 
På mandage henter vi gæster i Phalaborwa ved flyet med ankomst kl. 12.55 og i Hoedspruit ved flyene med 
ankomst kl. 11.25, 12.35 og kl. 13.45 (tidspunkterne reguleres hvis flyselskabets ændrer fartplan). 
Ved afrejse (mandage og lørdage) kører vi gæster til lufthavnen i Phalaborwa i god tid til flyet kl. 13.15 og til 
Hoedspruit til flyet kl. 12.00, 13.05 og 14.20 (tidspunkterne reguleres hvis flyselskabets ændrer fartplan). 
Det må påregnes at transfer fra lodgen kører i så god tid, at der kan forekomme ventetid inden flyets afrejse. 
Der kan forekomme ventetid fra din ankomst hvis vi også skal hente gæster fra det følgende fly, men vores 
guide møder dig under alle omstændigheder når du ankommer. 
 
FLYREJSEN: 
Flybilletter er ikke inklusiv i priserne for ophold. Mpala Safaris arrangerer ikke flyrejse. Hvis du ikke selv ønsker 
at arrangere din flyrejse anbefaler vi, at du kontakter et af de rejsebureauer, som vi samarbejder med. 
Rejsebureauerne kan sammensætte en pakkerejse inklusiv fly og ophold mv. Kontaktoplysningerne til 
rejsebureauerne finder du på vores hjemmeside på denne adresse https://mpala.dk/priser-og-booking/  
 
BOOKING: 
Benyt venligst on-line booking faciliteten, som du finder på vor hjemmeside her: https://mpala.onlinebooking.dk  
Du får straks tilsendt en booking bekræftelse og en betalingsbekræftelse med email, når du har booket. 
 
DEPOSITUM: 
Kun 1% depositum (som er det minimale vi kan sætte det til). Refunderes dog ved afbestilling senest 30 dage 
før ankomsten. 
 
 
BETALING: 
Betaling skal ske fri af bankudgifter for Mpala Safaris. 
Den fulde pris for det bookede skal betales senest 30 dage før ankomst datoen.  
Når du har booket on-line er der et link til betalingen på bookingbekræftelsen, så du let kan komme til 
betalingsstedet. Linket genkender dig automatisk, så det er det korrekte restbeløb, som også fremgår af din 
booking bekræftelse. 
Hvis du har modtaget almindelig faktura skal du overføre restbeløbet til vor bankkonto. 
Ved betaling bekræfter du samtidig at have accepteret de i program og prislister og på www.mpala.dk oplyste 
vilkår for ophold på Mpala Safari Lodge.  
 
Betaling skal betales on-line med kreditkort på vor hjemmeside, eller ved overførsel til Mpala Safaris 
bankkonto. Ved bankoverførsel skal du huske at oplyse dit booking nummer, så vi kan genkende din betaling. 
 
 

https://mpala.dk/priser-og-booking/
https://mpala.onlinebooking.dk/
http://www.mpala.dk/
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Bank: Danske Bank A/S 
Adresse: Holmens Kanal 2-12, 1092 København K 
Reg.nr. 3001 
Bankkonto: 3001 393839 
SWIFT: DABADKKK 
IBAN: DK 45 3000 3001 3938 39 
 
AFBESTILLING: 
Gratis afbestilling og depositum refunderes helt frem til 30 dage før ankomst datoen ! 
 
Afbestilling skal meddeles med e-mail til Per Grunert på: pg@mpala.dk  
 
Ved afbestilling senere end 30 dage før ankomst datoen er det fulde beløb forfaldent og refunderes ikke. 
Mpala Safaris forbeholder sig ret til at annullere en booking, såfremt en betaling ikke sker rettidigt, uden at 
dette medfører tilbagebetaling af det indbetalte beløb. 
Er afbestillingen/annulleringen begrundet i nye regeringsbestemte covid-restriktioner, der hindrer rejsen, 
refunderer vi dog det betalte, også inden for 30 dage før ankomsten. 
 
FORCE MAJEURE: 
Mpala Safaris forbeholder sig ret til at annullere bookninger til enhver tid i tilfælde af force majeure 
(krigslignende handlinger, strejke, pandemi, offentlig lock down eller restriktioner, naturbegivenheder eller 
enhver anden begivenheder uden for vor indflydelse).  
Mpala Safaris forbeholder sig ret til at foretage ændringer i turprogrammet, der er nødvendiggjort af force 
majeure eller vejret. I tilfælde af dårligt vejr forsøger vi at omdisponere aktiviteterne for om muligt at 
gennemføre de programsatte aktiviteter på andre tidspunkter/dage. Nødvendige ændring eller aflysninger af 
aktiviteter medfører ingen erstatning eller refusion. 
I tilfælde af fuldstændig annullering af en booking på grund af force majeure refunderer Mpala Safaris det 
indbetalte beløb. Der kan ikke stilles krav om yderligere erstatning eller refusion. 
 
 
ANDET: 
Ved ankomsten til Mpala Safari Lodge skal du underskrive og acceptere lodgens almindelige vilkår for ophold 
(det hedder ”indemnity form” på engelsk), som det er almindeligt for lodges i Sydafrika. Det er bl.a. derfor 
vigtigt, at du sørger for at have din egen rejseforsikring. 
 
Mpala Safari Lodge Kontakt: Per Grunert, Landsbyen 5, 2970 Hørsholm 
  Telefon: +45 21 42 49 06 
  Email: pg@mpala.dk  
 
I tilfælde af forsinkelse til dit ankomst tidspunkt til Hoedspruit eller Phalaborwa beder vi om at du ringer til 
lodgen, så vi kan omdisponere afhentningen til dit nye tidspunkt. 
 
Telefon nummeret til lodgen fra din danske telefon er +27 83 654 0883 
 
Fra en sydafrikansk telefon er nummeret til lodgen 083 654 0883 

mailto:pg@mpala.dk

