Aan alle leraars!

Struwig Eko Reservaat nooi alle leraars om te
kom ervaar
hoe jy Struwig-ekoreservaat kan benut vir jou
gemeente

Koste?

R 150.00 vir 2 nagte (Ingesluit: Alle etes; 'n stap in die
bos saam met veldgids; 'n bosrit en 'n nagrit)

Wat!!

Ja! Alle leraars (en gades) word genooi na die Groot 5
bosveldplaas in die Balule (Groter Kruger) vir 'n
blootstelling.

Waar?

Struwig-Eko is in die Balule Privaat Natuur Reservaat wat
deel vorm van die Groter Kruger Nasionale Park
(Kyk gou na http://www.struwig.co.za/ )

Wanneer? 9-10 April 2018 (Vertrek 11 April)
Maandag 9 April 2018 – Aankoms vanaf 14:00
18:00 – Aandete
19:00 – Kampvuur by lapa en blootstelling aan die plek ('n Nagrit dalk?)

10 April 2018
06:00
10:00
15:00
15:30
17:30
18:00

tot +/- 09:00 vir Wildrit of stap (Hang af wat jy bespreek)
– Noen-ontbyt
– Reg maak vir Boskamp uitslaap (Bring eie slaapsak en opvou-bed saam)
– Wildrit (2ure)
– Arriveer na wildrit by boskamp
– Braai…

11 April 2018

07:00 – Oplaai by boskamp en terug bring na kamp toe
09:00 – Noen-ontbyt
10:00 - Vertrek

Twee opsies om daar te kom!!
»
»

Ry met jou eie vervoer tot by die Struwig Eko Reservaat se Lodge of
'n Retoer bootrit op die wilde Olifantsrivier vanaf Phalaborwa tot by die
Lodge @ R340.00 per persoon

Bespreek spoedig by:

http://www.struwig.co.za/ OF struwigeco@iafrica.com

(Onthou om die “GROOT5” Leraarsblootstelling” te gebruik as jou bespreking geplaas
word)

NB!!

Epos my ook by dsjurgens@ngwitrivier.co.za as jy bespreek het, sodat ons ons kan
voorberei vir almal wat kom. (Ons het 7 chalets en 40 slaapplekke in die
Jeugtuiste – en ons maak eers die Chalets vol (geskik vir egpare) en dan die
Jeugtuiste. As jy te stadig is met jou bespreking sal jy moet wag vir volgende
jaar!

Groete in die Gees!

Ds Jurgens de Jager
Tel. 0792929545 / 0137511824
www.ngwitrivier.co.za
www.selgroepe.co.za

