Trocha historie…..
Červenec 1996 – narození ideje k založení ranče,
výběr pozemku, první projekt
Září 1996 – počátek procesu zvaného stavební
povolení
Listopad 1997 – položení základního kamene
(mimochodem během stavby se
ztratil)
8.leden 1998 – získání stavebního povolení
1.červenec 1998 – kolaudace (všimněte si, že vlastní
stavba trvala necelých šest měsíců)
4.červenec 1998 – slavnostní otevření
Prosinec 1999 - otevření kryté jízdárny a budovy
squashe
Září 2000 – zahájení výstavby první golfové devítky

Dříve

Říjen 2000- vysazena velká lipová alej
Září 2001 – náš odjezd do Afriky
Říjen 2001 – otevření první golfové devítky
Květen 2002 – náš návrat z Afriky
Květen 2002 – rozšíření ubytovacích možností o
pokoje nad bowlingem, který tenkrát ještě nebyl
Červenec 2002 – otevření restaurace Back in Africa
Srpen 2002 – vybudován rybník za jízdárnou
Březen 2003 – otevření nových stájí a dílen
Červen 2003 – z bývalých stájí vybudován bowling
Duben 2004 – jsou postaveny nové sruby
- rozšíření kuchyně (v pořadí již čtvrté)

Dnes

a otevření nové pizzerie Hout Bay
- postaveno lanové adrenalinové
centrum
Květen 2004 – otevření prvního osmnácti jamkového
golfového hřiště na severu
Duben 2005 – zrekonstruovaný penzion Pražačka se
stal součástí ranče
Květen 2005 – otevření penzionu Vávrův hrad
Červenec 2005 – vybudován rybník pod sruby
Červen 2006 – golfová osmnáctka má magický par 72
Červenec 2006 – otevření nové zoologické zahrady
Duben 2007 – otevření nového dětského hřiště
Květen 2007 – provoz golfu zahájen v nové recepci
Červen 2007 – počátek budování botanické zahrady
Červenec 2007 – postavena velká stodola na
uskladnění sena pro koně
Říjen 2007 – dokončení výsadby stromových alejí
podél komunikací v údolí
Březen 2008 – do provozu uvedena nová
velkokapacitní čistička odpadních vod
Duben 2008 – vybudovány dva lesní apartmány a
jeden v hlavní budově Malevilu
Květen 2008 – restaurace rozšířena o místnost na
podávání rautů
Červen 2009 - kryté odpaliště na driving range
Září 2009 - dokončeny nové dvě jamky
Duben 2010 - rozšíření hlavní terasy
Duben 2011 - kompletní rekonstrukce hotelových
pokojů
Květen 2012 - hřiště pro pétanque
dokončení botanické zahrady
Duben 2013 - zprovozněn Nový Starý Malevil
- technické zázemí údržby a ZOO
Květen 2013 - Malevilská chalupa
- dovolená trochu jinak
2014 - 4 nové pokoje, 2 nové chalupy, nové wellness
a masérna, nové technické zázemí (sklady,
chlaďák, mrazák)
2015 - další nová chalupa, karavanpark pro 6 aut,
restaurant Salon de la Provence
Zatím toto. Další ukáže čas a život….

