KLEINE
BELA
Familie-Oord

Karavaan & Tent
staanplekke

Pryslys
J a n u a r i e – D e s e m b e r 20 1 9

Lae
Seisoen

Hoë
seisoen

Skool
Vakansies

Lang
Naweke

R300

R450

R390

R450

R450

R650

R495

R495

R780

R1200

R890

R890

(Max 4 persone)

Selfsorg Chalet
Eenheid A
(2 persone)

Selfsorg Kamers
Eenheid B
(6 persone)

* Alle pryse per nag, behalwe as anders aangedui *
* Addisionele kostes vir ekstra persone pn * Dagbesoekers slegs op bespreking *
* Pryse kan verander sonder kennisgewing *

info@kleinebela.co.za | 083 6510 558 | www.kleinebela.co.za

KLEINE
BELA
Familie-Oord

Kleine Bela is 'n intieme gesinsvriendelike nuwe
ontwikkeling in die hartjie van Bela-Bela wat deur
die eienaars self ontwikkel word. Kleine Bela met sy
skouspelagtige Afrika boslandskap wat in die
majestieuse Waterberge geleë is, bied die ideale
plek om te ontsnap na 'n rustige en ontspanne
familie-oord met uitstekende weer en sonskyn jaar
deur, dit alles binne 'n gemaklike 90 minute se ry
vanaf Pretoria.
Kleine Bela is versprei oor 55ha van 'n ongerepte
natuur en bied die ideale plek met pragtige skadu
bedekte karavaan en kampeerplekke om jouself te
laat herondek in die natuur en dit is wat Kleine Bela
anders maak. Met ongeveer 44 karavaan
staanplekke, elk met eie krag asook naby
gesinsbadkamers. Ons het ons selfsorg eenhede
wat 8 mense kan huisves, elk met n kombuis,
badkamer en privaat boma onder die sterre. Kleine
Bela is die tuiste van baie voëlspesies en is ideaal
vir die voëlkyker terwyl die res van die gesin langs
die swembad ontspan.
Vir die mammas en pappas; jy kan jou kinders sien
baljaar terwyl jy om n bosveld vuurtjie kuier en vir
die wat weg van die geraas wil wees het ons die
perfekte kampeer plek in die bos. Bring jou fiets en
neem 'n asem vars lug in die natuur en laat jou siel
kom rus.

