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Vi tilbyder familievenlige jagt- og fotosafarier, autentiske og 
intensive jagtarrangementer samt fuglejagter til den inkarne-
rede haglbøssejæger i det sydlige Afrika.

Vores jagt- og fotosafarier har ikke karakter af massetu-
risme. Vores rejser er gennemskuelige og all inklusive, så 
prisen er kendt allerede fra Jeres bestilling.  
Vi ønsker at bevare intimiteten imellem vores gæster og 
vores værter. Det skal kunne ”mærkes i maven”, når I hilser 
af med vores værter. 
Vi forsøger at gøre netop Jeres safari til en oplevelse, I helst 
ikke vil hjem fra. 

Personalet på vores lodges vil gøre alt for, at I føler Jer 
velkomne, værdsatte og godt behandlet.
Vi garanterer, at alle vores lodges er af høj kvalitet, med 
hver deres særegne fordele, uanset om det handler om 
familien, om en fotosafari, andre udflugter eller en ren 
jagtrejse.

Jelling Jagtrejsers medarbejdere har været på alle destinati-
oner på alle årstider.
Vi har deltaget på jagterne, været på udflugterne, vi har 
spist maden, drukket vinen, sovet i sengen, svømmet i 
poolen etc. - derfor kan vi gøre en forskel og tilbyde Jer den 
nødvendig sparring, så I træffer det rigtig valg.

Efter jagten er vi behjælpelig med al logistikken omkring 
kontakt til konservatorer og hjemsendelse af evt. trofæer.

Vi vedlægger en prisliste med vejledende priser, men vi vil 
allerhelst lave et helt præcist tilbud på lige netop den safa-
rioplevelse, som I ønsker. Det endelige tilbud kan sagtens 
være mere gunstigt end de vejledende priser!

Med venlig hilsen / Jelling Jagtrejser 
Kasper T. Andersen

Velkommen til Jelling Jagtrejsers  
katalog med afrikanske rejsemål



Waterberg bjergene, Limpopo
-  En jagt og fotosafari for hele familien 

Blot fire timers kørsel fra lufthavnen i Johannesburg 
ligger denne skønne idylliske og rustikke lodge 
i hjertet af den sydafrikanske bush. Lodgen tilbyder 
alt, hvad børn og voksne behøver, for at indramme en 
safarioplevelse i en autentisk afrikansk atmosfære. 
En 5000 ha stor lodge med tilgang til 40.000 ha jagt 
udenfor døren. 
Her kan man lytte til stilheden og gå på jagt med enten 
riffel, bue eller haglgevær.

Fra lodgens familievenlige pool og det hyggelige fælles 
opholdshus, har du en dejlig udsigt til et vandhul, hvor her-
boende antiloper går til og fra for at slukke tørsten, specielt 
morgen og aften. Her er et fint poolområde med solstole, 
så man kan nyde solen og slappe med en kølig forfriskning 
efter jagten eller en dag bag kameraet. Her kan man også 
vælge skyggen og holde et vågent godt øje med børnene 
ved poolen.
Til lodgen er tilknyttet et venligt og serviceminded perso-
nale som smyger sig rundt mellem gæsterne og fuldender 
opholdet
Lodgen er omgivet af bush med smukke bjergformationer 
og skønne udsigtspunkter, hvor man kan nyde solen sænke 
til en ”sundowner”.  
I lodgens stemningsfulde stråtækte fælleshus, indtager du 
din mad, og her er  ildstedet og den hyggelige ”Baboon 
Bar”. Her findes komfortable møbler til hyggestunder, når 
mørket og stilheden sænker sig over bushen. Vores fremra-

gende værter vil med sanselig indfølingsevne skabe præcis 
de rammer, som vores gæster ønsker. Såvel snacks som 
maden der servers, er en farverig pallette af det velsmagen-
de afrikanske køkken tilsat skønne vine fra landets solbe-
skinnede bjergskråninger. Snacks og ALLE drikkevarer er 
naturligvis med i prisen.

Indkvartering 
Vi kan indkvartere i hyggelige stråtækte og airconditione-
rede chaletter, med eget bad og toilet en suite. Chaletterne 
kan efter ønske indrettes med enkeltstående senge eller 
dobbeltseng. Her er god skabs- og opbevaringsplads. Ved 
indgangen findes en lille terrasse, hvor man kan sidde nyde 
en god bog og nyde en rolig stund med udsyn til vandhullet.
Villaerne er primært tiltænkt familierne. Her er to rummelige 
airconditionerede dobbeltværelser med bad og toilet til hvert 
værelse. I mellem værelserne er et fælles køkkenalrum, 
hvor familien kan mødes.
Her er ligeledes anlagt tilstødende terrasser.

Jagt med Safari North – med riffel, bue eller jagtgevær
Safari North har specialiseret sig i Plains Game Hunting, de 
almindeligt forekomne sydafrikanske arter.
Den professionelle stab af jægere ledes af en særdeles 
kompetent jæger, som kan skrive næsten alle afrikanske 
vildtarter, inkl. The Big Five, på sit CV. Den professionelle 
jæger er vokset op her og kender hvert et bjergfremspring, 
dal, flod eller vandhul. Jagtlederen har tilknyttet en stab af 
erfarne professionelle jægere, som han trækker på efter 
behov.

Riffeljagten foregår som en klassisk jagtsafari med kombi-
nation af kørsel med jagtbil, observation fra højdepunkter, 
stalking eller anstand fra hochsitz og blinds. Lodgen udgør 
5000 ha, men der jages på omkringliggende lodges og far-
me med deraf følgende talrige vildtarter og forskelligartede 
biotoper med stærke trofæer. 
Når safaribilen ruller ud af lodgen er du på jagt. Som 
udgangspunkt foregår alle vores jagter med jagtføring 2:1. 
Dette ud fra devisen om dobbelt så mange oplevelser til den 
halve pris. 
Vil man jage 1:1 er der et tillæg i prisen pr. dag, men det er 
naturligvis ens helt egen beslutning.

Buejagten foregår ved strategisk rigtigt anlagte spots ved 
vandhuller, veksler og fourageringssteder, hvor vildtet har 
deres vanlige gang. Her er der anlagt indtil mange blinds 
som er optimale for buejægeren. 
Ønsker buejægeren at prøve kræfter med at pürsche i den 
afrikansk bush ligger det lige for.

Kombinationsjagter med – haglgevær og riffel
Kombiner din jagtsafari med nogle dages fuglejagt eller 
måske bare nogle få gange morgen- og aftentræk. 
Lodgen ligger nær store landbrugsområder med vandløb, 
korn, solsikkeblomster og andre attraktive afgrøder, hvor du-
erne tiltrækkes i stort antal. Her er måske ikke tale om duer 
i tusindtal, men når trækket flasker sig, er her mange fugle 

på et træk. Vi kan også forsøge med  trykjagt på perlehøns, 
hvis det har din interesse – jagten med haglgeværet er 
koncentreret om månederne april, maj og juni. 

Fotosafarier, udflugter og oplevelser for hele familien - 
Dagsudflugter væk fra Safari North
Safari North ligger med kort kørselsafstand til spændende 
private og nationale parker (Big Five Safaris) som  
Mapungubwe Nationalpark, Marakele Nationalpark, Shelanti 
Game Reserve og flere andre attraktioner ligger indenfor 
rækkevidde. 
Mapungubwe Nationalpark (The last destination before 
Heaven) er en to-dages tur med overnatning. 
Lodgen er det rigtige valg, når familiens totaloplevelser  
skal kombineres med jagt. 
Ledsagere, børn og ikke-jægere, eller helt almindelige 
safariturister har hos North Safari en fantastik base for en 
totaloplevelse af Sydafrika.
Vi tilbyder halv- og heldagsudflugter, safarier med overnat-
ning, by og indkøbsture, fisker, bådture, vandreture, lokale 
gamedrives både dag og aften (med lys), vinsmagning, 
hesterygssafarier, golfarrangementer for blot at nævne lidt.



Motswedi Safaris,  
North West Province, Sydafrika
Fugle- og haglbøssejagt evt. kombineret med  
riffeljagt fra april til juni

Denne jagt er til den inkarnerede haglbøssejæger, der 
sætter pris på mange skud og velflyvende fugle. 
En rigtig action- og hyggetur med vennerne med plads 
til det gode grin og et godt socialt samvær. 
Der er mulighed for evt. at leje en riffel og kombinere 
med en eller to afrikanske antiloper. 

Motswedi Safaris er en stemningsfuld lodge beliggende to 
timers kørsel nordvest for Johannesburg nær byen Rusten-
burg. Lodgen er ejet og drevet af Renier og Helen Visser. 
Renier er din jagtvært under opholdet. Lodgen er omgivet 
at skønne parklignende arealer med terrasser og bålplads. 
Ved første øjekast en lidt sydlandsk udstråling, men når du 
træder ind ad døren, oser indkvarteringen af Afrika. 
Her er fine fællesarealer, legerum med en lille bar, trofæer 
på væggene og masser af hygge. 
I baren blandes den lokale ”farmerdrink”, som din vært yn-

der at servere, og som de fleste er til falds for som ”sundow-
ner” efter en lang dags jagt. Forplejningen er sydafrikansk, 
fortrinlig, veltilberedt og velsmagende.

Indkvarteringen sker enten i et stort flersengsværelse med 
en 4 til 5 sovepladser og med tilstødende toilet og badefaci-
liteter. Rejser man som par, indkvarteres i et dobbeltværelse 
ligeledes med tilstødende toilet og bad. Indkvarteringen er 
både hyggelig, ren og velholdt.

Fuglejagten foregår som en trækjagt, hvor mængden af 
fugle er størst først og sidst på dagen. 
Man kan sagtens skyde hele dagen. Ved al trækjagt er 
mængden af fugle varierende. Vi har haft grupper, der har 
skudt flere tusinde fugle pr. jæger, og vi har jægere som 
bare hygger sig lidt med haglbøssen.
Som ved al trækjagt, så skal alle betingelserne være rigtige. 
Vejret, mængden af vand, høstede og ikke høstede solsik-
kemarker, bomuldsmarker eller vandløb. Vores jægere må 
forvente lidt kørsel for at optimere jagten, da man ikke kan 
skyde flere dage i træk samme sted, uden at slide jagten 
op. 

De fleste jægere kommer hjem med blå og ømme skuldre, 
som vidner om mange fugle og mange skud. 
Vi har blandt vores gæster rigtig mange gengangere – ja, 
nogen har været her helt indtil seks gange – det må vidne 
om en vis kvalitet.
En enkelt dag i løbet af opholdet kan der, hvis det ønskes, 
arrangeres en lille trykjagt på perlehøns og afrikanske 
fasaner (frankoliner).
Her er ikke tale om den store parade, men det er sjovt at 
prøve en anderledes jagtform på ukendte fugle.

Motswedi Safaris kan også organisere en jagt på de mest 
almindelige antilopearter, zebra og vortesvin.
Blot sig frem ved bestilling, så konverterer vi et par fug-
lejagtdage til riffeljagt. Det er muligt at leje en riffel (mod 
mindre betaling).
Vi kan også kombinere vores fuglejagt med nogle dages 
ophold på en anden af de nærliggende andre lodges med 
3 eller 5 dages ophold, så både jagtgeværet og riflen luftes, 
og man rejser hjem med to helt forskellige afrikanske ople-
velser.

Udflugter og fotosafari 
Motswedi Safari er beliggende bare en god times kørsel fra 
Nationalparken Pilanesberg, hvor man på en god dag kan 
være heldig at opleve ”The Big Five” og andre af Sydafrikas 
dyr.
De fleste fuglejægere er ”fuldblodsjægere”, og de ønsker 
action og oplevelse på jagten og er mindre til udflugter og 
oplevelser. Ønsker du én eller flere dages udflugt, så sige 
endelig til, så arrangeres det problemløst.
Vi kan tilbyde både fotosafarier, bytur til Rustenburg eller 
forlystelsesbyen Sun City, gamedrive i dagtimerne og om 
aftenen ved lys, vinsmagning, golf med mere. Lad os sam-
mensætte den perfekte pakke der passer til netop Jer. 



Sabudawn Safaris, Limpopo Province 
Foto- og jagtsafari i fantastisk alsidig terræn

Drømmer du om intense afrikanske jagtoplevelser fra 
tidlig morgen til sen aften, mange forskellige jagtbare 
arter, god forplejning, fin og komfortabel lodge. Sætter 
du jagtoplevelsen lidt højere end sightseeing og udflug-
ter, så er Sabudawn Safaris og Lucas Groenewald det 
rigtige valg. 
Du kan sagtens kombinere med fine udflugter, men for 
de af vores kunder der vælger denne destination, er 
jagten det primære for deres safari.  

Oryx Lodge er en særdeles pæn og velindrettet lodge 
beliggende midt i den sydafrikanske bush og ikke langt fra 
Limpopofloden, cirka 4½ times kørsel nordøst for Johannes-
burg. Vores værter henter og bringer til og fra lufthavnen. 
Lodgen ligger nær den lille by Baltimore, som nærmest er et 
vejkryds. Her fra køres nogle kilometer væk fra alfarvej ad 
røde støvede veje til lodgen, som ligger i fred og ro. 

Lodgen er på ca. 7.000 ha og terrænet er meget alsidig 
sammensat. Her findes mindre bjergformationer, tæt bush, 
men også åbne næsten savannelignende græsstepper. 
Et helt igennem meget afvekslende terræn, der i den grad 
beriger bestanden af vildt og giver fantastiske fine jagtmu-
ligheder.

Indkvarteringen – finder sted i fine chaletter med plads til 
to, eller i en villa med plads til helt op til 8 personer under 
samme tag. Boligerne har aircondition og selvstændige 
bad og toiletforhold. Lodgen er indrettet med hyggelig og 
fin bålplads under tag, swimmingpool, en rustik bar og fine 
spiselokaler. 
Her findes også et legerum indrettet med blandt andet 
billard. Her er en god og autentisk afrikansk stemning. Her 
kan man føle sig hjemme, slappe af og i gode omgivelser 
midt i bushen. Køkkenet får ros af vores gæster. Der er fri 
vaskeservice. Alle drikkevarer som øl, vand og vin er frie - 
der serveres lokal spiritus.

Jagten – Vi er sikre på, at vi besidder noget af Sydafrikas 
bedste jagt under ledelse af én af Sydafrikas mest kom-
petente professionelle jægere. Reviret er kendt for stærke 
trofæer til rigtig gode priser og uden overraskelser. Vi jager 
ved langsomt at trille gennem terrænet i en åben jagtbil, 
hvorfra vildtet spottes, hvorefter der pürshes frem til en 
skudchance opstår. Når vi markedsfører denne destination 
som en egentlig jagtsafari er det fordi, den fortjener det. 
Dette sted er for de jægere der er lidt mere jagtivrige. Du 
kan jage med jagtføring 2:1 eller 1:1 efter ønske. Her findes 
mere end 45 jagtbare arter. Jagterne varierer i længde fra 5 
til 12 dage efter ønske. Vore professionelle jægere har stor 
erfaring i buejagt. 
Lucas kan til enhver tid tilbyde jagt på det afrikanske stor-
vildt – har han det ikke i eller omkring Oryx Lodge, så finder 
han det et andet sted.

Udflugterne – ønsker man at komme på fotosafari er dette 
bestemt muligt. Er vi heldige kan vi opleve de fem store 
”The Big Five”: Løve, leopard, elefant, bøffel og næsehorn 

ved en game drive i en 20.000 stor lodge ”Shelanti” blot 30 
min. kørsel fra Oryx Lodge. Vi tilbyder Nationalparken Ma-
pungubwe som fotosafari med én komfortabel overnatning 
i bushen i en hyggelig indkvartering, hvor vi tager forplej-
ningen med os fra Oryx Lodge – en rigtig fin oplevelse til en 
efter vores mening meget overset sydafrikansk perle. Sabu-
dawn laver rigtig fine bådture på Limpopofloden. Vi tilbyder 
også fisketure, game drive i dagtimerne og om aftenen ved 
lys på Oryx Farm. Lad os sammensætte den perfekte pakke 
for netop dig og alle dine.



Greys Gift Lodge, Eastern Cape
Femstjernet foto- og jagtsafari for familien

Greys Gift Lodge er vores mest eksklusive lodge. Her er 
tale om femstjernet luksus, en lige så femstjernet place-
ring på en bjergskråning med en fremragende udsigt fra 
pool og terrasseområder over kuperede områder med 
dalsænkninger, vandhuller og græssende afrikansk 
vildt. Samtidig er jagten af ypperste kvalitet, når de tre 
herboende brødre, som er født og opvokset på stedet, 
fører vores gæster rundt i det storslåede og kuperede 
terræn. Det kan næsten ikke blive bedre.

Greys Gift Lodge er beliggende blot 2 timers kørsel fra 
lufthavnen i Port Elizabeth. Denne luksuriøse og unikke 
femstjernede lodge ligger med en helt vidunderlig udsigt 
på en bjergskrænt. Fra terrasserne er der udsigt over dale, 
bushland, bjerge og åbne græssletter så langt øjet rækker. 
Udsigten kan du nyde fra dit badekar på din private terrasse 
eller fra fællesarealerne ved poolen. Vores absolut mest 
luksuriøse bud på et ophold i Sydafrika til en rigtig god pris. 
Lodgen indeholder fine fællesrumsfaciliteter med bl.a. le-
gerum til børn, pejse- og spisestue, en hyggelig bar etc. Alt 

sammen med en storslået udsigt over jagtreviret og Eastern 
Cape, hvor den er smukkest. Greys Gift er for dig, der vil lidt 
mere end blot opleve Sydafrika, her er plads til forkælelse af 
dig. Vores ophold indeholder fuld forplejning, herunder drik-
kevarer og fri vaskeservice. Vi arrangerer gerne udflugter og 
dagligt program for ledsagere. 

Indkvartering, forplejning og serviceniveau er helt i top. 
Man indkvarteres og bor to og to i skønne boenheder på 
60 kvadratmeter, som er stilfuldt og moderne indrettet med 
god komfort samtidig med, at den afrikanske stemning og 
atmosfære er bevaret. Her kan redes op til familien på fire. 
Du har din egne ugenerte terrasse, hvor din sundowner kan 
nydes, helt privat, lige midt i udsigten. 
Der findes skønne rummelig toilet- og badeforhold til hver 
indkvartering. Her mangler intet.

Jagten
Lige uden for døren ligger mere end 60.000 ha tilgængelige 
jagtrevirer med mere end 40 jagtbare arter. Heraf tilhører de 
5.000 ha lodgen, og resten har de tre brødre bare jagten på.
Vores professionelle jægere er de tre brødre, som er født 
og opvokset her – de kan om nogen deres job. Mange arter 

som ikke findes i de nordligere egne af Sydafrika findes her, 
hvorfor stedet ofte gæstes af jægere, der har jaget de mest 
almindelige arter i nordligere beliggende provinser. 
Jagten foregår om en kombination af kørsel, stalking og an-
standsjagt. Reviret er kuperet og giver derfor jægerne nogle 
ekstra udfordringer – bushen er tæt. Variationen i beplant-
ning og terræn gør det til noget ganske særligt, at gå på jagt 
her. Man kan side i timer og blot stirre ud over bushen.
De lidt billigere afskydningspriser i Eastern Cape gør, at 
indenrigsbilletten med fly og det lidt dyrere ophold udligner 
sig, når den samlede pris skal ligges sammen, det er faktisk 
ikke dyrere end andre ophold.
Her kan virkelig jages mange arter, og vil man køre i bil 
en times tid, når det er nødvendigt, bliver paletten af vildt 
endnu større.
I efterårsmånederne (vores forår) tilbydes endvidere en 
fantastisk fugle-, ande- og gåsejagt. 
Der skal køres en god times tid, men her er til gengæld tale 
om god jagt, som virkelig kan byde på flotte parader, hvis 
jagtlykken står jer bi.

Du kan jage både med jagtføring 2:1 eller 1:1, alt efter 
ønske. Vores PHér har stor erfaring med buejagt og har 
bygget blinds rundt omkring og ved nogle af vandhullerne.

Udflugterne
Greys Gift Lodge har let tilgængelighed for ledsagere til 
omkringliggende attraktioner som Big Five safari, golf, heste 
og ridning, off road biking, ATV og QUAD bike excurtions, 
vandreture, udflugter til havet med mulighed for ”deep sea 
fishing” eller besøg omkringliggende mindre bysamfund for 
shopping, caféliv og afrikanske kunstmarkeder. Der arran-
geres også gerne vinsmagning på lodgen. 
Endelig ligger det jo lige for at arrangere et par dages besøg 
i Cape Town, når man nu er i den ende af landet.
Måske en køretur af den berømte Garden Rute som stræk-
ker sig fra Cape Town til Eastern Cape. En fantastisk smuk 
køretur langs kysten.



Dana Safaris, Namibia
Jagt for alle pengene og indkvartering i  
fastbyggede telte i jagtområdett

For mere end 30 år siden rejste Michael Rasmussen til 
Namibia for at skabe sig en tilværelse som jæger i det 
fremmede. Han flyttede som nyuddannet herregårds-
skytte fra Kalø og slog sig ned som jagtfører/PH og 
senere som outfitter og medejer af Dana Safaris.
Hos Jelling Jagtrejser kalder vi Namibia for “Det rigtige 
Afrika”, dels fordi vi har en fremragende jæger her, og 
dels fordi at jagten foregår som mange ønsker det – en 
rigtig stalk gennem den stenede bush. Her er ikke tale 
om lukus, men om femstjernede jagtoplevelser i jagt-
områder uden hegn.

Dana Safaris med Michael Rasmussen som chef på ”Home 
Base”, som er beliggende på farmen Esperance ca. 125 km 
nordøst for hovedstaden Windhoek. Esperance er udgangs-
punktet for det samlede jagtareal på ca. 35.000 ha, som 
inkluderer flere tilstødende nabofarme. Der findes ikke hegn i 
området, der er intet der forhindrer vildtets frie bevægelighed.
Området er kendetegnet ved relativ åben bush og savanne 
med spredte bevoksninger af store kameltorns-træer. Mi-
chael er ikke alene en dygtig jæger, men også en sikkerhed 

både sprogligt og jagtmæssigt forud for, under og efter 
jagtrejsen. 

Indkvarteringen – på Esperance bor vi i fine safaritelte 
med fastmurrede bade- og toiletforhold i den bageste del af 
teltet – ingen overdreven luksus, men fin komfort. Maden 
er fremragende og rigelig. Den tilberedes på charmerende 
vis udenfor over bål. Forholdene er hyggelige og gæstfrie. 
Campen er beliggende med udsigt til en sø, hvor vildtet 
kan overvåges fra din egen lille patio foran teltet. Den 
fælles jagthytte indeholder spise- og opholdsrum. Aftenerne 
tilbringes foran pejsen eller ved bålet under åben himmel. 
På verandaen kan man tilbringe de varme timer midt på 
dagen, imens man iagttager det rige fugle og dyreliv. Her er 
afrikansk, når det er bedst.

Jagten
Vi tilbyder jagt på stort set alle forekommende vildtarter i 
Namibia – findes de ikke på reviret, findes de måske hos 
naboen, og så kører vi efter dem. Bilen parkeres som regel 
og så indleder man en pürsch på tværs af reviret, alt imens 
en af hjælpere kører bilen om på modsatte side, hvor vi 
så kommer ud og bliver samlet op. Jagtreviret er specielt 
kendt for sine stærke Red Cape Hartebeest med trofæer i 
verdensklasse, samt for sine kæmpe kuduer og store oryx 

(gemsbuck).  Af andre jagtbare arter i reviret kan nævnes: 
steinbuck, duiker, vortesvin, struds, sjakal og bavian – øvri-
ge arter jages på tilstødende revirer – se prislisten. 
Michael ynder at tage sine kunder med op i det vestlige 
Namibias bjergrige Khomas Hochland, hvor den fascineren-
de bjergzebra er hjemmehørende. Denne jagt gennemføres 
med et tillæg af et par ekstra jagtdage.
Michael tilbyder endvidere kombinationsjagt på Sand Grou-
se og antiloper i det sydlige Namibia.
Forhør nærmere om denne fantastiske fuglejagt og spørg 
om vores specialprogram.

Udflugter og fotosafari
Namibia rummer med sin fantastiske natur og en impone-
rende vildtrigdom.
De kæmpe arealer og landets lave befolkningstæthed, giver 
mulighed for at opleve ”det uspolerede Afrika”.
Namibia består af et areal på godt 824.000 km2 (ca. 20 x 
Danmark).
Naturen er alsidig - fra ørken til sumpområder og fra kyster 
til bjergland. Grundet de store afstande vil de fleste arran-
gementer medføre en del kørsel - enten i lejet bil eller med 
Dana Safaris som chauffør og guide.
Slut turen af i Namibias hyggelige og velfungerende 
hovedstad Windhoek. Her oplever du stor gæstfrihed, gode 
restauranter, hoteller og alsidige shoppingsmuligheder.
Uanset om man selv vil gennemføre en fotosafari eller man 
ønsker Dana Safaris ”med på turen”, kan Dana Safaris 
tilbyde en komplet pakke med individuel hensyntagen til tid 
og økonomi. 

Forslag til rundrejse i Namibia 
Dag 1.  Kørsel fra jagtområdet til Etosha Nationalpark. 

Ankomst sidst på eftermiddagen. Indkvartering i 
Okaukuejo eller Halali. Aften kan bruges ved et 
oplyst vandhul 

Dag 2.  Ture rundt i Etosha 
Dag 3.  Ture rundt i Etosha - to overnatninger i parken vil 

blive lagt i samme camp hvilke giver mulighed for 
at have en dag med mindre kørsel og lejlighed til at 
slappe af ved swimmingpool eller ved et vandhul 
hvor dyrene kommer 

Dag 4.  Vi forlader Etosha og kører mod vest ud i Dama-
raland. Vi besøger undervejs den forstenede skov og 
ender i Twyfelfontain. Indkvartering på Twyfelfontain 
Country Lodge. 

Dag 5.  Vi ser på helleristninger ved Twyfelfontain. Vi kører 
derefter syd på over Ugab dalen til Uis, hvor vi spiser 
frokost. Der efter kører vi mod vest hvor vi krydser 
Namiborkenen og når kysten ved Hentiesbay. Efter 
afstikker til Cape Cross, hvor vi ser en sælkoloni går 
turen til Swakopmund, hvor vi bliver indkvarteret på 
hotel.

Dag 6.  Om formiddagen tager vi en tur til Walvis Bay, ser 
de store Namib sandklitter, spiser frokost på Yacht 
Klubben ved lagoonen. Eftermiddag mulighed for 
shoppetur i Swakopmund.

Dag 7.  Kørsel til Windhoek, ankomst ca. middagstid, frokost 
i byen. Aftenfly retur til Danmark.



Pretoria, Sydafrika
Ønsker du at snuse lidt til storby livet i Pretoria før eller efter 
din safari planlægger vi gerne dette. Her er tale om en mor-
derne storby som emmer af kultur, historie og oplevelser. 
Ikke mindst de mange museer som fortæller om Sydafrikas 
historie hvad enten det handler om Vortrekker monumen-
tet, boerkrigen eller apartheids perioden og frem til Nelson 
Mandela i 1994. Kombiner historien med fine shopping 
muligheder og storslået moderne arkitektur.

Cape Town, Sydafrika
Kombiner din safari med et storbyophold i Cape Town. Vi 
udarbejder gerne et dag til dag program med f.eks. guidede 
ture, besøg Kap det Gode Håb, Robben Island (Mandelas 
fængsel), Vinruten med besøg på vingårde, besøg på Two 
Ocean Aquiarium, hvidhajs safari etc. Indhent tilbud, idet 
prisen vil afhænge af antal dage indkvarteringsniveauet og 
indhold under opholdet.

Rovos Rail, Sydafrika
Stig på det legendariske luksus tog Rovos Rail fra Pretoria 
ned gennem landet til Cape Town og nyd naturens fantasti-

ske skiftende landskabsscenerier og sidst men ikke mindst 
vildtet. Undervejs nyder du de mange faciliteter i det gamle 
tog. Du kan også begynde din rejse i Cape Town og tage 
toget nord på.
Indhent tilbud, da prisen er sæsonafhængig samt afhængig 
af hvilke ønsker du har ombord.

Victoria Falls, Zimbabwe
Besøg det fantastiske vandfald I Zimbabwe – besøg byen 
og nyd et luksuriøst hotelophold eller et ophold på en 
nærliggende lodge. Du flyve fra Johannesburg til Victoria 
Falls. Vi kan evt. booke et privat fly fra Lephalale ikke langt 
fra lodgen. 

Mapungubwe National Park
”The last destination before Heaven”
Ukendt af de fleste og meget undervurderet. Mapungub-
we er beliggende hvor floderne Limpopo og Sashe løber 
sammen i trekanten i det nordlige Limpopo, hvor Zimbabwe, 
Botswana og Sydafrika grænser op til hinanden.
Tæt skovvegetation langs de to flodforløb veksler med tør 
åben savanne, og dekorative baobabtræer.  Forvitrede og 

eroderede sandstensklipper rager op spredt ud over land-
skabet og skaber nogle fantastiske lys- og skyggeeffekter. 
Elefanter, giraffer, zebraer og antiloper færdes frit, og løver og 
leoparder ses, hvis man er heldig, henslængt på klipperne. 
På toppen af den største sandstensklippe i området, findes de 
arkæologiske beviser for et af Afrikas største og ældste kon-
gedømmer, som af uforklarlige årsager blev forladt omkring 
det 14. århundrede. 
Vi bor i dejlige selfcatering huse og medbringer vores egen 
forplejning fra lodgen. 
En 5-stjernet oplevelse, som vi varmt anbefaler.
Mapungubwe kan nås fra alle vores lodges i Limpopo.

Pilanesberg National Park  
og/eller Sun City
En nationalpark smukt beliggende i et kollapset vulkankrater, 
er hjemsted for mere end 7000 dyr. 
Parken er næstefter Krüger National Park, en af de mest 
kendte i Sydafrika.
En mosaik indeholdende stort set alle de dyrearter som findes 
i Sydafrika, inklusiv The Big Five, elefant, bøffel, næsehorn, 

leopard og løve. Er man ekstra heldig, kan man opleve både 
det sorte og hvide næsehorn i Pilanesberg National Park. 
Der er forskellige indkvarteringsmuligheder, og vi finder natur-
ligvis den, der passer bedst til jeres ønsker med mindre I blot 
er på en dagsudflugt.
En kombinationstur med en udflugt til Sun City ligger lige for. 
En hel turistby fyldt med oplevelser. Verdensklasse golfbaner, 
flotte hoteller og lodges i alle prisklasser, spillekasinoer, blot 
for at nævne nogle af attraktionerne her i Sydafrikas Las 
Vegas.
Her findes mere end 100 forskellige forlystelser, man kan 
vælge imellem. Sun City tilbyder noget for enhver smag og 
alle aldre. En sammenligning med Disney World er ikke helt 
forkert.
En del af vores gæster ønsker at kombinere dette besøg 
enten med golfspil eller en ballonfart over det fantastiske land-
skab, hvorfor en overnatning er nødvendig. 
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