Exclusieve reis Afrika
incl. schilderen teken workshops
met Renso Tamse.

Op elk gebeid hebben wij een keuze gemaakt voor het beste dat wij kennen.
Dat geld zowel voor het verblijf in Afrika en Kunstenaar Renso Tamse.

U verblijf in Afrika zal in het vier sterren Mabula private Game reserve zijn.
Mabula private game reserve is zoals de naam al zegt een van de beste Game reserves van Afrika en
ligt in een malaria vrij gebied op 3 uur rijden van Johannesburg. (meer op www.mabula.com)
Door een nauwe band met de natuur te houden en de liefde hiervoor is deze park met zijn zorg voor
flora en fauna een van de best bewaarde wild gebieden van Afrika groot 1200 hectare.
Mabula heeft bijzonder beleid dat zorgt voor een natuurlijke evenwicht tussen dieren en natuur,
elk dier moet zijn natuurlijke omgeving inclusief de daarbij behorende ruimte hebben, dus geen over
populatie en vernieling van de natuur.
Zo zult u wel alle dieren kunnen vinden maar u moet wel zoeken, de BIG FIVE loopt er zeker rond en
met een beetje zoeken en een goed Ranger kunt u ze allemaal zien.

Mabula Beschikt over een vier sterren topkwaliteit verblijf in de vorm van luxe 2 persoons lodge
kamers en grote groeps lodges.
Wij hebben de keuze gemaakt voor de prachtige twee persoons lodges vanwegen hun ligging dicht
bij zwembad, spa, zwembad, bar, terras en restaurant(s) .

Schilderen met Renso Tamse, leren en beleven
Renso Tamse is op het moment een van de beste wild teken en schilders die wij kennen.
Op het moment erg gewild in Amerika voor zijn schilderijen, tekening en snel tekeningen.
U mag dan ook verwachten dat u verrast zult staan van de mogelijkheden, en resultaten die Renso
laat zien.
Renso zal elke dag teken en schilderles/workshops geven, wat u ziet en beleeft kunt u onder zijn
professionele adviezen en hulp tekenen en schilderen.
U kunt twee keer per dag deelnemen aan zij de workshops.

U Reis a’ € 2650,00 is inclusief:
-Retour vlucht Amsterdam – Johannesburg met KLM
-Reis Johannesburg naar Mabula game reserve en terug.
-7 overnachtingen in een Vier sterren kamer/lodge.
-Elke dag ontbijt, lunch en diner in een van de uitstekende restaurants.
-Drinken bar (behalve coktails)
-Elk dag kunt u met een officiële Ranger op een game drive, deze zijn ‘s morgens vroeg rond 06,30 en
’s avonds tijdens de game drive word er op prachtige plekken even gestopt om te genieten van een
koud drankje, de opkomende of neergaande Afrikaans zon over het prachtige terrein.
-Elke dag teken en schilder workshop met Renso Tamse 2 uur in de ochtend en 2 uur in de middag.
Uiteraard is het mogelijk diverse andere uitstapjes te maken in de buurt, bijvoorbeeld bezoek aan het
dorp Warmbad en/of Bela-Bela, gewoon met Michael op stap in het mooie Afrika.
U reisschema is als volgt.
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