Het verslag van de familie van Gool wordt binnenkort toegevoegd. Zij waren in
Mhofu van 13 juli tot 20 juli 2008.

De familie Langer waren onze gasten in Mhofu van 21 juli 2008 tot
1 augustus 2008.
Hoi lieve familie,
Het was moeilijk afscheid nemen van het heerlijke Zuid-Afrika en natuurlijk van Mhofu die
toch een beetje van ''ons ''was....En natuurlijk de dieren , die ons gelukkig aardig genoeg
vonden om met regelmatig terug te komen bij het huis. De kinderen moesten eerst wel
wennen maar vonden het er ook heerlijk.
Deze beoordeling heb ik zojuist geschreven op en Zoover.nl:
Hartje winter in Zuid-Afrika......??!!! Vanaf onze eerste dag in Mhofu (juli 2008) t/m
de laatste dagelijks strakblauwe hemel met gemiddeld 30 graden. Heerlijk
comfortabel en zeer compleet huis. Van alle gemakken voorzien en lekker ruim.
Aanvankelijk niet buiten durven zitten vanwege de vele!! dieren waar wij als typische
stadsmensen toch niet aan gewend zijn... Maar al na 1 dag juist ontdekt dat het
gewoon ontzettend genieten is om zo in de natuur te leven omringd door de leukste
(wilde) dieren. Prima vakantiebestemming ook met kinderen. Mozambique en
Swaziland bezocht en uiteraard het Kruger Park. Ongelooflijk veel gedetailleerde,
uitgebreide en noodzakelijke info mogen ontvangen van de eigenaren voor vertrek
waarvan een 5***** reisbureau nog wat zou kunnen leren, echt helemaal geweldig
!!!! Deze vakantiebestemming is echt een aanrader !!!!
http://www.vakantiereiswijzer.nl/vakantie/beoordeling/61527/#Anchor-Nam-61527

Uiteraard ook aardig wat pagina's van het gastenboek gevuld met onze ervaringen.
Roelie en Fritz zijn schatten
Dag 1 al gelijk zebra's in de tuin en ook de verdere dagen dagelijks herten , Pumba , kudu's
en apen gezien. Op de Olifantweg kwamen we een giraf tegen !!! gegeten bij Watergat
restaurant , echte Afrikaanse Bobotie , heerlijk !!! Vriendelijke bediening ook.

KLM Schiphol

Apartheidsmuseum Johannesburg

Milly’s aan de N4
Kruger helemaal leuk al hebben we helaas de big five niet compleet gekregen!!!
Geïnformeerd of we misschien onder begeleiding van een gids Swaziland konden doen want
de schrik zat er goed in. Jullie overbuuf was aan het werk aan de irrigatie en zij belde een
paar mensen maar men vroeg gemiddeld euro 65 p.p. en dat was gewoon voor ons niet te
betalen. Uit jullie gastenboek positieve verhalen gelezen over Swaziland dus toch op eigen
gelegenheid gegaan en een topdag gehad !!!!

Stoep Mhofu

Bosbok

Stoep Café

Komatipoort

Bij Mildo Kunst kopen

Kruger Park

Cultureel dorp aan de grens bezocht en de watervallen , tot Pigs Peak gereden en toen weer
terug. Ontzettend lieve leuke mensen en de glimlach staat verankerd op hun gezichten !!!!
Zóóóóó blij dat we Swaziland na ons angstige Mozambique avontuur niet hebben laten zitten
!!!!

Carport Mhofu

Jullie huis was natuurlijk helemaal top en wat heerlijk dat ik met zo veel informatie op pad
kon. Routebeschrijving ging helemaal goed al klopte er 1 afslag in Nelspruit niet maar we
zijn helemaal goed gereden. De N4 lag gedeeltelijk open vanwege wegwerkzaamheden en
dat was wel even eng want de weg was daardoor zeer smal met tegenliggers die keihard
reden! Bij Milly's gestopt, zowel heen en terug, heerlijk gegeten. Stoepcafe was ook het
einde! Verslaafd geraakt aan de kipmayonaise sandwiches !!!!

Opa Pumba

Watergat Restaurant Marloth Park

Ngwenja

Kruger Park

In JOburg prima Guest House gevonden voor weinig en in Joburg naar pretpark Gold Reef
City geweest en het Apartheid museum, toevallig op de dag dat Nelson Mandela jarig was
!!! Ook een vlooienmarkt bezocht en totaal geen angst gehad of ons enigzins onveilig
gevoeld.

Vanaf maandag met de promotie-tour ga beginnen bij de KLM, haha !!!! Oh ja , Mildo
bezocht en zowel hier als bij mijn ouders staan nu zebra's en giraffen en houten kistjes !!!!
Hij wist niet gelijk door wie we gestuurd waren maar toen het muntje viel maakte hij een
goede prijs voor ons !!!

Robin

Voordeur Mhofu

Laura

Zo, jullie zijn weer aardig op de hoogte !!!!
Bedankt voor jullie vertrouwen in ons om
jullie droompaleis zomaar aan ons af te
staan !!!!
Spreek jullie snel weer ,
liefs Sandra en familie

