PRISLISTE TIL JERES SAFARI 2018
Jelling Jagtrejser beregner hverken administrationsgebyrer eller tillægger særafgifter. Vi er nødt til at tage forbehold for
evt. fejl, sæsonudsving på flybilletpriser, pludselige prisændringer pga. udsving i valutaen etc. !!!
Vi tilbyder en lang række af pakkerejser til vores 5 forskellige Afrikadestinationer.
Vi sammensætter selvfølgelig rejsen, så den passer til netop jer i forhold til antal rejsedage, jagtdage osv.
Prisen vil som pakke ofte ende med at blive bedre end den nedenfor oplyste pris.

Safari North, Limpopo Province, Sydafrika
Foto- og jagtsafari med fokus på hele familien
Priseksempel inkluderer: 9 rejsedage, 6 overnatninger, 3 dages jagt med jagtføring 2:1, flybilletter tur/retur, lufthavnstransfer, fuld forplejning,
fri drikkevarer, fri vaskeservice, al kørsel i forbindelse med jagten, feltpræparation af trofæer, riffelleje og afskydning efter prisliste.
Pris pr. jæger kr. 15.999,Pris pr. ledsager kr. 13.999,Pris pr. barn under 15 år kr. 12.499,Prisen inkluderer ikke: drikkepenge, trofæafgifter, konservatorarbejde og hjemtransport af trofæer samt ammunition.
Ekstra jagt- og opholdsdag med jagtføring 2:1 kr. 1.400,- pr. dag / Ekstra opholdsdag kr. 1.025,- pr. dag
Konvertering af jagtføring 2:1 til 1:1 kr. 500,- pr. jagtdag
Trofæ
Bushbuck
Blesbuck
Kudu indtil 55”
Kudu fra 56 til 59”
Kudu over 60”
Kudu - hundyr
Impala
Impala - hundyr
Klipspringer
Red Hartebeest
Steenbuck
Waterbuck
Nyala
Blue Wildebeest
Blue Wildebeest - hundyr
Mountain Reedbuck
Zebra
Vortesvin
Eland
Oryx / Gemsbuck
Common Duiker
Bavian
Ikke nævnte arter

Trofæafgift i Euro (€)
950,350,1.500,1.800,2.500,600,310,125,950,800,450,1.580,2.100,750,350,800,850,320,1.500,850,350,150,På forespørgsel

Programforslag
Dag 1
Dag 2

Dag 3

Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9

Afrejse fra DK
Ankomst til Johannesburg, afhentning i
lufthavnen og indkvartering på lodgen.
Indskydning af riflen, og jagt sidst på
eftermiddagen og hen på aftenen.
Jagtdag morgen og eftermiddag/aften
De der ikke skal på jagt kan slappe af ved
poolen om formiddagen og vandre en tur i
bjergene omkring lodgen om
eftermiddagen.
Jagt morgen og eftermiddag/aften
De der har lyst kan besøge den
storslåede nationalpark Marakele
Jagt morgen og eftermiddag/aften
Der kan planlægges en shoppetur til byen
Lephalale kun 20 kilometer fra lodgen.
Udflugt m. overnatning til nationalparken
Mapungubwe eller Pilanesburg og Sun
City.
Game drive i nationalparkerne indtil
snuden vendes mod lodgen
Hjemrejse påbegyndes først på
formiddagen, evt. med bybesøg i Pretoria
Ankomst til DK

Udflugtsmuligheder: priser er pr. person
Bybesøg i Lephalale – arrangeres efter aftale uden beregning
Vandretur i bjergene omkring lodgen – arrangeres efter aftale uden beregning for min. 2 personer. Cirka 3½ times varighed
Game drive med lys om aftenen m. sundowner – min. 4. pers. kr. 250,- / min. 2. pers. kr. 500,-. Cirka 2 timers varighed
Vinsmagning – min. 4 pers. Kr. 175,-. Der smages forskellige vine af forskellige herkomst med tilhørende snacks
Marakele Nationalpark – min. 4 pers. kr. 350,- / min. 2 pers. kr. 400,- inkl. entre og transport. Cirka 3/4 dags varighed
Pilanesburg Nationalpark – min. 4 pers. kr. 650,- / min. 2 pers. kr. 750,- inkl. frokost, kørsel og entre. Heldagsarrangement
Sun City – min. 4 pers. kr. 650,- / min. 2 pers. kr. 750,- inkl. frokost, kørsel og entre. Heldagsarrangement
Pilanesburg Nationalpark og/eller Sun City m. overnatning – min.4 pers. kr. 1.500,- / min.2 pers. kr. 1.750,-. Inkl. forplejning, kørsel og
ophold
Mapungubwe Nationalpark – min. 4 pers. kr. 1.500,- / min. 2 pers. kr. 1.750,-. Inkl. forplejning, kørsel og ophold
Golf – arrangeres efter ønske, forhør herom

Motswedi Safaris, North West Province, Sydafrika
Fugle- og haglbøssejagt evt. kombineret med riffeljagt fra april til august
Priseksempel inkluderer: 9 rejsedage, 6 overnatninger, 6 jagt- og opholdsdage m. fri afskydning af duer, frankoliner og perlehøns, flybilletter
tur/retur, lufthavnstransfer, fuld forplejning, fri drikkevarer, fri vaskeservice, al kørsel i forbindelse med jagten, evt. feltpræparation af trofæer,
evt. riffelleje og afskydning efter prisliste.
Pris pr. jæger v. min. 2 jægere kr. 15.999. ,Pris pr. jæger v. 3-4 jægere
kr. 15.499,Pris pr. jæger v. 5-6 jægere
kr. 14.499,Pris pr. jæger v. mere end 7 jægere
kr. 13.999,Prisen inkluderer ikke: drikkepenge, ammunition, omkostninger forbundet med transport af haglgevær til Sydafrika og evt. riffeljagt
Patroner kr. 2,80 pr. stk. (forbehold)

Tillæg v. riffeljagt pr. dag kr. 450,-

Ekstra jagt- og opholdsdag kr.1.200,-

Udflugtsmuligheder: pris er pr. person
Bybesøg i Rustenburg – arrangeres efter aftale uden beregning
Game drive med lys om aftenen m. sundowner – min. 4. pers. kr. 250,- / min. 2. pers. kr. 300,-. Cirka 2 timers varighed
Pilanesburg Nationalpark – min. 4 pers. kr. 400,- / min. 2 pers. kr. 500,- inkl. frokost, kørsel og entre. Heldagsarrangement
Sun City – min. 4 pers. kr. 400,- / min. 2 pers. kr. 500,- inkl. frokost, kørsel og entre. Heldagsarrangement
Pilanesburg Nationalpark og Sun City m. overnatning – min.4 pers. kr. 1.250,- / min.2 pers. kr. 1.500,-. Inkl. forplejning, kørsel og ophold
Trofæ
Bavian
Black Wildebeest
Blesbuck
Blue Wildebeest
Bushbuck
Eland
Oryx / Gemsbuck
Duiker, common
Impala
Kudu
Nyala
Red Hartebeest
Steenbuck
Waterbuck
Vortesvin
Springbuck
Zebra
Ikke nævnte arter

Trofæafgift i DKK
900,6.000,3.200,5.500,6.500,12.500,6.500,2.500,2.500,12.500,- (+ 55” kr. 13.500)
15.500,5.500,2.500,11.000,2.000,3.500,6.500,På forespørgsel

Programforslag
Dag 1
Dag 2

Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8

Afrejse fra DK
Ankomst til Johannesburg, afhentning i
lufthavnen og indkvartering på lodgen.
Jagt om eftermiddagen og hen på
aftenen
Hel jagtdag – I kan vælge at komme
hjem til frokosttid og få en pause, eller I
kan skyde gennem hele dagen.
Hel jagtdag
Hel jagtdag – evt. trykjagt på frankoliner
og perlehøns
Hel jagtdag / her kan jagtdagen laves til
en udflugtsdag hvor man evt. kan
besøge en nærliggende nationalpark
Jagt om formiddagen. I kan evt. besøge
Rustenburg på vejen til lufthavnen
Hjemrejse påbegyndes herefter.
Ankomst til DK

Sabudawn Safaris, Limpopo Province, Sydafrika
Jagt – og fotosafari
Priseksempel inkluderer: 9 rejsedage, 6 overnatninger, 3 jagtdage, jagtføring 2:1, flybilletter tur/retur, lufthavnstransfer, fuld forplejning, fri
drikkevarer, fri vaskeservice, al kørsel i forbindelse med jagten, feltpræparation af trofæer, riffelleje og afskydning efter prisliste.
Pris pr. jæger kr. 15.499,Pris pr. ledsager kr. 13.499,Pris pr. barn under 15 år kr. 11.999,Prisen inkluderer ikke: drikkepenge, trofæafgifter, konservatorarbejde og hjemtransport af trofæer samt ammunition.
Reguleringspakker – alle hundyr (hos vortesvin og wildebeest både han- og hundyr er trofæbærende):
2 blue wildebeest, 6 impalaer, 1 vortesvin, 1 zebra (hoppe) alle skind kan hjembringes kr. 13.999,Udflugtsmuligheder: Priser er pr. person
Game drive ved dag eller med lys om aftenen m. sundowner – min. 4. pers. kr. 300,- / min. 2. pers. kr. 400,-. Cirka 2 timers varighed
Sejltur – min. 4 pers. kr. 300,-. Der sejles på Limpopo Floden. Cirka 2 timers varighed – evt. fiskeri
Fotosafari på lodgen ”SHELANTI - BIG FIVE SAFARI” – min. 4 pers. kr. 300,- / min. 2 pers. kr. 450,Mapungubwe Nationalpark – min. 4 pers. kr. 1.500,- / min. 2 pers. kr. 2.000,-. Inkl. forplejning, kørsel og ophold
Krokodillefarm – ved min. 4 pers. Kr. 200,- / min. 2 pers. 300,På vejen til eller fra lufthaven - kan man afsætte tid til at besøges et sydafrikansk folklore - og kunstmarked.

Sabudawn Safaris fortsat…
Trofæ
Bavian
Blesbuck
Bushpig
Bushbuck
Blue Wildebeest
Caracal
Eland, cape
Impala
Jackal
Klipspringer
Kudu op til 54”
Kudu fra 54”
Monkey Vervet
Nyala
Oryx / Gemsbuck
Red Hartebeest
Waterbuck
Vortesvin
Zebra
Hvid blesbuck
Giraf
Reedbuck, mountain
Reedbuck, common
Ikke nævnte arter

Trofæafgift i DKK
800,2.850,1.000,6.500,4.500,4.000,12.000,2.500,800,6.000,10.500,12.500,500,15.000,6.500,6.000,13.000,1.800,6.500,4.200,16.000,4.800,6.500,På forespørgsel

Programforslag
Dag 1
Dag 2

Dag 3

Dag 4
Dag 5

Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9

Afrejse fra DK
Ankomst til Johannesburg, afhentning i
lufthavnen og indkvartering på lodgen.
Indskydning af riflen sidst på
eftermiddagen.
Jagtdag morgen og eftermiddag/aften
De der ikke skal på jagt kan slappe af ved
poolen om formiddagen og evt. ledsage
jægeren på jagt om eftermiddagen
Jagt morgen og eftermiddag/aften
De der har lyst kan tage på fotosafari på
lodgen ”Shelanti – Big Five Safari”
Jagt morgen og eftermiddag/aften
De der ønsker det, kan tage på en udflugt
m. overnatning til nationalparken
Mapungubwe
Jagt morgen og eftermiddag/aften.
Game drive i nationalparken inden der
køres tilbage til Oryx Lodge.
Sejltur og fisketur på Limpopo Floden
Afslapning på lodgen
Hjemkomst til DK

Greys Gift Lodge, Eastern Cape, Sydafrika
Femstjernet foto- og jagtsafari
Priseksempel inkluderer: 9 rejsedage, 6 overnatninger, 4 jagtdage, jagtføring 2:1, flybilletter tur/retur, lufthavnstransfer, fuld forplejning, fri
drikkevarer, fri vaskeservice, al kørsel i forbindelse med jagten, feltpræparation af trofæer, riffelleje og afskydning efter prisliste.
Pris pr. jæger kr. 17.499,Pris pr. ledsager kr. 14.999,Pris pr. barn under 15 år kr. 12.999,Prisen inkluderer ikke: drikkepenge, trofæafgifter, konservatorarbejde og hjemtransport af trofæer samt ammunition.
Reguleringspakker: (Oftest hundyr og dårlige trofæer)
Impala, vortesvin og duiker: pris pr. dyr kr. 1.000,Kudu og waterbuck: pris pr. dyr kr. 3.500,Hunde til brug ved jagt på bushpig og caracal: 1500 kr. pr. jagtdag
Udflugtsmuligheder: Priser er pr. person
Vinsmagning m. osteanretning – min. 4 pers kr. 250,Fotosafari ”PUMBA – BIG FIVE SAFARI”– min. 2 pers kr. 650,- / 4-12 år kr. 300,-. Inkl. frokost og entre. Cirka ½ dags varighed
Game drive om dagen eller med lys om aftenen – min. 4 pers. kr. 250 / min 2. pers. kr. 350,-. Inkl. sundowner
Ridning i bushen m. guide – min 2. pers kr. 500,-. Cirka 2,5 times varighed
Dybhavsfiskeri – min. 4 pers. 750,- på båden min 6 pers. kr. 600,-. Inkl. drikkevarer. Cirka ½ dags varighed
Ferskvandsfiskeri på Greys Gift Lodge i søer, vandhuller og floder – min. 2 pers. kr. 360,Addo Elefant Park - min. 2 pers kr. 600,- / 4-12 år kr. 300,-. Inkl. frokost og entre. Cirka ½ dags varighed
Golf – arrangeres efter ønske, forhør herom
Transportomkostninger – pr. dag pr. bil kr. 750,-. Til PH guide og brændstof

Greys Gift Lodge fortsat…
Trofæ
Bavian
Blesbuck
Bushbuck
Bushpig (med hund)
Duiker, grey
Eland
Oryx / Gemsbuck
Red Hartebeest
Impala
Jackal
Kudu, cape
Red Lechwe
Caracal (med hund)
Nyala
Reedbuck, common
Reedbuck, mountain
Springbuck, black
Springbuck, common
Springbuck, white
Steenbuck
Vortesvin
Waterbuck
Black Wildebeest
Blue Wildebeest
Zebra
Øvrige arter
fx Blue duiker – Oribi - Bøffel

Trofæafgift i DKK
800,2.500,5.500,5.000,- (chance kr. 1.800,-)
2.200,12.500,6.800,4.500,2.500,450,9.500,13.500,4.800,- (chance kr. 2.100,-)
12.500,5.800,3.500,3.600,2.500,5.000,2.000,2.200,11.500,5.500,4.800,7.500,På forespørgsel

Programforslag
Dag 1
Dag 2

Afrejse fra DK
Ankomst til Port Elizabeth, afhentning i
lufthavnen og indkvartering på lodgen.
Indskydning af riflen.
Jagtdag morgen og eftermiddag/aften
De der ikke skal på jagt kan slappe af
ved poolen om formiddagen og evt.
ledsage jægeren på jagt om
eftermiddagen
Jagt morgen og eftermiddag/aften
De der har lyst kan tage på fotosafari
på Pumba Lodge
Jagt morgen og eftermiddag/aften
Der kan arrangeres et bybesøg til Port
Alfred hvor der er fine
shoppemuligheder. Her kan man også
dyppe fødderne i havet.
Jagt morgen og eftermiddag/aften.
Vinsmagning på lodgen om aftenen
Fisketur til søer og vandhuller omkring
lodgen. Evt. en aftengamedrive med lys
om aftenen
Afslapning på lodgen eller evt. ridning i
bushen med guide
Hjemrejse påbegyndes. Det er oplagt at
besøge Port Elizabeth inden man kører
i lufthavnen
Ankomst til DK

Dag 3

Dag 4
Dag 5

Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9
Dag 10

____________________________________________________________________________________________

Dana Safaris, Namibia,
Jagt for alle pengene på den fri vildtbane med indkvartering i fastbyggede telte midt i jagtområdet
Priseksempel inkluderer: 9 rejsedage, 6 overnatninger, 5 jagtdage, jagtføring 2:1, lufthavnstransfer, fuld forplejning, fri drikkevarer, fri
vaskeservice, al kørsel i forbindelse med jagten, feltpræparation af trofæer, riffelleje og afskydning efter prisliste.
Pris pr. jæger kr. 10.900,Pris pr. ledsager kr. GRATIS
Prisen inkluderer ikke: flybilletter tur/retur, drikkepenge, trofæafgifter, konservatorarbejde og hjemtransport af trofæer samt ammunition
Grupperejse for 4 jægere
Priseksempel inkluderer: 9 rejsedage, 7 opholdsdage med 5 jagtdage, jagtføring 2:1,
lufthavnstransfer, fuld forplejning, fri drikkevarer, fri vaskeservice, al kørsel i forbindelse
med jagten, feltpræparation af trofæer, riffelleje og afskydning efter prisliste.
Pris pr. jæger v/ min. 4 jægere kr. 6.800,Sandgrouse og antiloper for min. 4 jægere
Priseksempel inkluderer: 11 rejsedage, 9 opholdsdage med 7 til 8 jagtdage, 1 flyttedag,
jagtføring 2:1, lufthavnstransfer, fuld forplejning, fri drikkevarer, fri vaskeservice, al kørsel i
forbindelse med jagten, feltpræparation af trofæer, riffelleje og afskydning efter prisliste.
3 – 4 jagtdage på antiloper i Esperance – 3 jagtdage i Namibia-ørkenen med trækjagt på
sandgrouse om morgenen og med antilopejagt om eftermiddagen.
Pris pr. jæger v/ min. 3 jægere kr. 13.500,Udvidet Namibia safari som ovenfor men med to dage ekstra og inkl. Bjergjagt på
Zebra kr. 14.999,-

Trofæ
Kudu
Hartebeest
Oryx / Gemsbuck
Springbuck
Steenbuck
Duiker
Vortesvin
Bjergzebra
Steppezebra
Blesbuck
Blue Wildebeest
Black Wildebeest
Eland
Gepard
Struds
Sjakal
Bavian

Udflugtsmuligheder: Se programforslag på bagsiden af kataloget – vi tilpasser efter
ønske: Etosha Nationalpark med overnatning, besøg ved kysten, Den Forstenede Skov,
Helleristninger, Sælkoloni, Namib Sandklitter og sluttende med besøg i hovedstaden Windhoek.

Trofæafgift i DKK
9.500,3.900,3.900,3.500,3.000,3.000,3.000,8.500,8.500,4.500,6.500,6.500,14.000,18.500,4.500,Fri afskydning
Fri afskydning

