Familie Kerkhof.
Hallo Ivo en Wilma,
We hebben een ontzettend mooi reis door Zuid-Afrika gehad.
We hebben heerlijk in een van de restaurants op het park gegeten. Super
lekker, en super goedkoop!
Kobus onze gids kwam ons al om 5.30 uur ophalen voor een heerlijke dag in het
Kruger Park.
En wat hadden we hier geluk! Binnen een uur niet alleen al veel wild gezien,
maar op de weg een roedel van 5 wilde honden!
Wel veel auto’s rondom de dieren, maar zo bijzonder! Kobus had ze zelfs al een
paar maanden niet gezien, dus het geluk was
vandaag aan onze kant.
Na heerlijk ontbeten te hebben bij Lower Sabi,
reden we de brug over en terwijl alle ogen op
het water gericht waren stak er een cheetah de
weg over. Alweer geluk dus. Ook zagen we een
mislukte aanval van een paar leeuwinnen op
drinkende zebra’s bij dam. Veel gezien deze
dag, veel geluk gehad qua dieren, alleen het
luipaard heeft zich deze dag niet laten zien van
de big 5. Kobus was heel vriendelijk en wilde
wel even wachten in Komantipoort zodat wij op de weg terug naar Marloth Park
de nodige boodschappen konden doen.
Buiten kon je heerlijk zitten rond de barbecue. Er kwamen iedere avond dieren
door de tuin gewandeld en de warthogs konden we zelfs aanraken.

We hebben eigenlijk op een avond na iedere avond buiten de deur gegeten.
Beide restaurants zijn prima, de bij de een heb je wat meer keus, de ander heeft
ook wat goedkopere gerechten op de kaart.
We zijn nog een paar dagen zelf Kruger in geweest, hebben zelfs een tripje
gemaakt helemaal naar het noorden, en hebben de panorama route gereden.
Na Marloth Park zijn we door Swaziland gereden en hebben een paar nachten in
Hluhluwe en Imfolozi gelogeerd, en een laatste nacht met z’n allen in St. Lucia.
Hierna zijn we allen onze eigen weg gegaan.
Al met al een geweldige vakantie!

