Markplein
Span uit by Umfula Resort
Almal verdien dit om nou en dan weg te
breek uit die bedrywige stadslewe. Pak
dus die sleepwaentjie en visstokke en
kom skep weer asem by Umfula Resort
aan die oewer van die Vaalrivier.
Umfula Resort is sowat 5 km buite Parys
in die Vrystaat geleë (met die R500 na
Fochville) en het alles wat jy nodig het vir
’n ontspanne kuier. Bring julle boot saam
vir watersport-pret of pak die bergfietse
in – hier is ’n baan vir oud en jonk om die
natuurskoon rondom die rivier te geniet.
Umfula het 12 ten volle toegeruste
selfsorgeenhede: ses eenhede met slaapplek vir vier mense, ses standaard-eenhede
met slaapplek vir ses mense, en twee
luukse eenhede met slaapplek vir ses. Die
kampplek is net so gewild – bespreek drie
maande vooruit om onder die inheemse

bome op die oewer te kan uitspan. Al 38
staanplekke is toegerus met krag en die
ablusiegeriewe is netjies.
Die kinders sal nie verveeld wees
nie: Hier is drie swembaddens, ’n minigholfbaan, vlugbalbaan, sprinkasteel en
trampolien. Die oord het ook ’n kroeg waar
julle die sporthoogtepunte kan kyk, yskoue
drankies kan drink en iets te ete kan kry.

Skakel gerus die kantoor by 082 312
4123 of stuur ’n e-pos aan @info@umfula.net om nou jou plek te bespreek.
Kantoorure:
Maandag-Vrydag 8 vm.-5 nm.
Meer inligting www.umfula.net

Dis tyd dat jy die beste begin gebruik
Atlasware se 304 bottels van vlekvrye
staal, is ongetwyfeld die beste op die
mark en kan drinkgoed koud óf warm
hou.
Ongeag of jy ’n kampeerder, veldry-entoesias, sportman, konstruksie- of kantoorwerker is … iewers in die dag word jy dors
en moet jy water drink.
Atlasware se 304 bottels van vlekvrye
staal is onbreekbaar en die beste op die
mark. Glo jy ons nie? Ons produkte is
lewenslank gewaarborg. Dít behoort jou
gemoedsrus te gee.
Drinkgoed wat in ’n Atlasware-bottel
gehou word, sal langer as 24 uur koud bly,
selfs al staan die bottel in die direkte sonlig. Die bottels bevat nie die chemiese stof
bisfenol (BPA) nie en is veilig vir gebruik.
Atlasware-bottels kan ook as warmwa-
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terflesse gebruik word en hou drinkgoed tot
18 uur lank warm.
Daar is 4 groottes beskikbaar (500 ml,
700 ml, 1 liter en 2 liter) en dit is moontlik
om lasergravering daarop te laat aanbring
as jy dit as ’n geskenk wil gee.
Besoek ons webblad vir ’n lys van handelaars wat Atlasware verkoop en vra gerus
jou naaste winkel om dit te bestel.
Die Atlasware span wens almal ’n voorspoedige 2016 toe!

Vir meer inligting gaan na
www.atlasware.co.za
Tel: 012 345 3108
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