
JAGT- og fotosafari 
i det uspolerede Afrika

SYDAFRIKA & 
NAMIBIA
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VELKOMMEN
til det sydlige Afrika

Jelling Jagtrejser  .  www.jellingjagtrejser.dk  .  Mail: info@jellingrejser.dk  .  Tlf: 75 87 23 44

Kære gæst,

Velkommen til Jelling Jagtrejsers katalog med afrikanske rejsemål.

Vi tilbyder familievenlige jagt- og fotosafarier, autentiske og inten- 
sive jagtarrangementer samt fuglejagter til den inkarnerede hagl-
bøssejæger i det sydlige Afrika.

Vores jagt- og fotosafarier har ikke karakter af masseturisme. Vores 
rejser er gennemskuelige og all inclusive (alle drikkevarer), så 
prisen er kendt allerede fra bestillingstidspunktet.  
 
Vi ønsker at bevare intimiteten imellem vores gæster og vores 
værter. Det skal kunne ”mærkes i maven”, når I hilser af med vores 
værter. 

Personalet på vores Lodges vil gøre alt for, at I føler jer velkomne, 
værdsatte og godt behandlet.
Vi garanterer, at vores Lodges er af høj kvalitet og lever op til  
vores beskrivelser. 
De har hver deres særegne fordele, uanset om det handler om  
familien, en fotosafari med udflugter eller en ren jagtrejse eller  
en kombination af det hele.

Vi har selv aflagt de enkelte destinationer besøg på alle årstider. 
Vi har deltaget på jagterne, været på udflugterne, spist maden, 
drukket vinen, sovet i sengen, svømmet i poolen etc. - derfor kan vi 
gøre en forskel og tilbyde den nødvendig sparring, så I træffer det 
rigtige valg.

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

Vi oplyser diverse vejledende priser i vores beskrivelser, men vi 
laver et helt præcist tilbud på lige netop den safarioplevelse, som I 
ønsker.  Det endelige tilbud kan sagtens være mere gunstigt end de 
vejledende priser!

Med venlig hilsen 
JELLING JAGTREJSER 
 

Kasper T. Andersen 
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SABUDAWN SAFARIS  
Limpopo Provinsen

Jelling Jagtrejser  .  www.jellingjagtrejser.dk  .  Mail: info@jellingrejser.dk  .  Tlf: 75 87 23 44

Lodgen fremtræder særdeles pæn og velindrettet. Den er beliggen-
de midt i den sydafrikanske bush langt fra alfarvej og direkte ned 
til Limpopofloden, cirka 4½ times kørsel nordøst for Johannes-
burg. Vores værter henter og bringer fra og til lufthavnen. Herfra 
køres nogle kilometer væk fra alfavej ad røde støvede veje til lod-
gen, som ligger i fred og ro. Lodgen er på ca. 5.000 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 jagtmuligheder.

Indkvarteringen finder sted i fine hyttelejligheder med plads til to 
i hver enhed. Boligerne har aircondition og selvstændige bade- og 
toiletforhold. Lodgen er indrettet med hyggelig og fin bålplads 
under tag, en mindre swimmingpool, en rustik bar og fine spiselo-
kaler. 
Her hersker en god og autentisk afrikansk stemning. Her kan man 
føle sig hjemme, slappe af i gode omgivelser ved limpopofloden 
med krokodiller og flodheste i baghaven midt i bushen. 
Køkkenet får ros af vores gæster. Der er fri vaskeservice. Alle drik-
kevarer som øl, vand, vin og spiritus er fri. 

FOTO- OG JAGTSAFARI I FANTASTISK ALSIDIGT SYDAFRIKANSK TERRÆN
Drømmer du om intense afrikanske jagtoplevelser fra tidlig morgen til sen aften, mange forskellige  
jagtbare arter, god forplejning, fin og komfortabel Lodge som er beliggende direkte ned til Limpopofloden,  
så vil dit rigtige valg være Sabudawn Safaris.

Ønsker du en safari som er en oplevelse for familien og for dig selv som jæger, er dette et godt valg.
Er jagten det primære for din safari, et dette også stedet, hvor man jager fra tidlig morgen til sen aften og  
tager om nødvendigt natten med. 



SABUDAWN SAFARIS  
Limpopo Provinsen

Jagten – Vi er sikre på, at vi besidder noget af Sydafrikas bedste 
jagt under ledelse af én af Sydafrikas mest kompetente professio-
nelle jægere. Reviret er kendt for stærke trofæer til rigtig gode pri-
ser og uden overraskelser. Vi jager ved langsomt at trille gennem 
terrænet i en åben jagtbil, hvorfra vildtet spottes, hvorefter der 
pürsches 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. Vores professionelle jægere har stor 
erfaring i buejagt. Lucas kan til enhver tid tilbyde jagt på det afri-
kanske storvildt – har han det ikke i eller omkring Lodgen, så finder 
han det et andet sted.
I perioder hen over året tilbydes diverse reguleringspakker, så der 
kan skydes hundyr, dårlige trofædyr eller andet efter aftale.

Jelling Jagtrejser  .  www.jellingjagtrejser.dk  .  Mail: info@jellingrejser.dk  .  Tlf: 75 87 23 44
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PRISLISTE  
- vejledende

Jelling Jagtrejser  .  www.jellingjagtrejser.dk  .  Mail: info@jellingrejser.dk  .  Tlf: 75 87 23 44

PROGRAMFORSLAG 
Dag 1 Afrejse fra DK

Dag 2  Ankomst til Johannesburg, afhentning i lufthavnen og 
indkvartering på lodgen. Indskydning af riflen sidst på 
eftermiddagen.

Dag 3  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 efter- 
middagen

Dag 4  Jagt morgen og eftermiddag/aften 
De der har lyst kan tage på fotosafari på lodgen  
”Shelanti – Big Five Safari”

Dag 5  Jagt morgen og eftermiddag/aften
  De der ønsker det, kan tage på en udflugt  

m. overnatning til nationalparken Mapungubwe

Dag 6 Jagt morgen og eftermiddag/aften.
  Game drive i nationalparken inden der køres tilbage  

til Oryx Lodge.

Dag 7 Sejltur og fisketur på Limpopofloden
Dag 8  Afslapning på lodgen

Dag 9 Hjemkomst til DK
 

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. 16.495,- 
PRIS PR. LEDSAGER KR. 13.995,- 
PRIS PR. BARN UNDER 15 ÅR KR. 12.495,- 

Prisen inkluderer ikke: afskydning, drikkepenge, trofæafgifter, kon-
servatorarbejde og hjemtransport af trofæer samt ammunition.

REGULERINGSPAKKER – ALLE HUNDYR 
(hos Wilderbeest og Eland er både han- og hundyr trofæbærende):
5 impalaer, 1 Wilderbeest, 1 Kudu,1 Waterbuck, 1 Eland - alle skind 
kan hjembringes kr. 15.995,-

HUNDYR TIL REGULERING
Impala kr. 900  /  Blue Wilderbeest kr. 2.200,-  /  Eland kr. 4.500,-  /  
Waterbuck kr. 2.200,-  /  Kudu kr. 2.750,-
 

Trofæ	 Trofæafgift	i	DKK
Monkey Vervet      500,-
Nyala 10.500,-
Oryx / Gemsbuck   7.200,-
Red Hartebeest   6.200,-
Waterbuck   8.500,-
Vortesvin   2.500,-
Zebra   5.800,-
Hvid blesbuck   4.900,-
Giraf 13.000,-
Reedbuck, mountain   6.200,-
Reedbuck, common   6.900,-

Trofæ	 Trofæafgift	i	DKK
Bavian      500,-
Blesbuck   2.500,-
Bushpig   1.500,-
Bushbuck   6.800,-
Blue Wildebeest   4.800,-
Caracal   3.000,-
Eland, cape 12.500,-
Impala   2.500,-
Jackal      500,-
Klipspringer   5.500,-
Kudu op til 54” 12.500,-
Kudu fra 54” 13.500,-

Ikke nævnte arter  på forespørgsel

UDFLUGTERNE
Ønsker man at komme på fotosafari, er dette bestemt muligt. 
Er vi heldige, kan vi opleve de fem store ”The Big Five”: Løve, leo-
pard, elefant, bøffel og næsehorn ved en game drive i en 20.000  
stor lodge ”Shelanti” blot 30 min. kørsel fra Lodgen. 
Vi tilbyder Nationalparken Mapungubwe som fotosafari med én 
komfortabel overnatning i bushen i en hyggelig indkvartering, hvor 
vi tager forplejningen med os fra vores egen lodge – en rigtig fin ople-
velse til en efter vores mening meget overset sydafrikansk perle. 
Sabudawn laver rigtig fine bådture på Limpopofloden. 
Vi tilbyder også fisketure, game drive i dagtimerne og om aftenen 
ved lys på lodgen. 
Lad os sammensætte den perfekte pakke for netop dig og alle dine.

UDFLUGTSMULIGHEDER
Priserne 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 Limpopofloden. 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 lufthavn - kan man afsætte tid til at besøge et 
sydafrikansk folklore- og kunstmarked.

SA
B
U

D
AW

N
 SA

FA
R

IS - L
IM

P
O

P
O



Jelling Jagtrejser  .  www.jellingjagtrejser.dk  .  Mail: info@jellingrejser.dk  .  Tlf: 75 87 23 44

G
R

E
Y

S G
IFT L

O
D

G
E

, E
A

STE
R

N
 C

A
P
E

GREYS GIFT LODGE 
Eastern Cape

Endelig kan vi efter ønske arrangere drivjagter, hvor det primære 
Greys Gift Lodge er beliggende blot 2 timers kørsel fra lufthavnen 
i Port Elizabeth. Denne luksuriøse og unikke 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. legerum 
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 selv. Vores ophold inde-
holder fuld forplejning, herunder drikkevarer og fri vaskeservice. 
Vi arrangerer gerne udflugter og dagligt program for evt. ledsagere. 

FOTO- OG JAGTSAFARI FOR HELE FAMILIEN
Greys Gift Lodge er vores mest eksklusive lodge. Her er tale om firestjernet luksus, med en femstjernet placering 
på en bjergskråning med fremragende udsigt fra pool og terrasseområder over kuperede dalsænkninger,  
vandhuller og afrikansk vildt. 
Samtidig er jagten af ypperste kvalitet, når de tre herboende brødre fører vores gæster rundt i det storslåede  
og kuperede terræn. Det kan næsten ikke blive bedre.
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GREYS GIFT LODGE 
Eastern Cape

Indkvartering, forplejning og serviceniveau er i top. Man indkvar-
teres og bor to og to i skønne bo-enheder på 60 kvadratmeter, som 
er stilfuldt og moderne indrettet med god komfort samtidig med, 
at den afrikanske stemning og atmosfære er bevaret og gennem-
ført. Her kan redes op til familien på fire. Du har din egen ugenerte 
terrasse, hvor din ”sundowner” (drinks) kan nydes, helt privat, lige 
midt i udsigten. 
Der findes skønne rummelige toilet- og badeforhold til hver ind-
kvartering. Her mangler intet. 

Jagten – Lige uden for døren ligger mere end 60.000 ha tilgænge-
lige jagtrevirer med mere end 40 jagtbare arter. Heraf tilhører de 
5.000 ha lodgen.
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. Her tænker vi på f.eks. oribi, blue 
duiker, grysbuck, vaal rhebuck, blot for at nævne nogen.
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GREYS GIFT LODGE 
Eastern Cape

Jagten foregår som en kombination af kørsel, stalking og an-
standsjagt. Reviret er kuperet og giver derfor jægerne nogle ekstra 
udfordringer – bushen er tæt. Variationen i beplantning og terræn 
gør det til noget ganske særligt at gå på jagt her. Man kan sidde i 
timer og blot stirre ud over bushen.
De lidt billigere afskydningspriser i Eastern Cape gør, at indenrigs-
billetten med fly og det lidt dyrere ophold udligner sig, når den 
samlede pris skal lægges 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 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 
PH’er har stor erfaring med buejagt og har bygget ”blinds” rundt 
omkring og ved nogle af vandhullerne.
Endelig kan vi efter ønske arrangere drivjagter, hvor det primære 
vildt er springbukke – det kræver, at I er minimum 4 jægere på 
destinationen - lad os give dig en pris på dette.
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GREYS GIFT LODGE 
Eastern Cape - UDFLUGTER
UDFLUGTERNE
Greys Gift Lodge har let tilgængelighed for ledsagere til omkring-
liggende attraktioner som Big Five safari, golf, heste og ridning, 
offroad biking, ATV og QUAD bike excurtions, vandreture, udflugter 
til havet med mulighed for ”Deep Sea Fishing”. Det er også muligt 
at besøge omkringliggende mindre bysamfund for shopping, 
caféliv og afrikanske kunstmarkeder. Der arrangeres 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 ad den berømte Garden Rute, som strækker sig 
fra Cape Town til Eastern Cape. En fantastisk smuk køretur langs 
kysten fra Port Elizabeth til Cape Town.

Lad os sammensætte den perfekte pakke for netop dig og alle 
dine.

UDFLUGTSMULIGHEDER
Priser er oplyst 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 guide og brændstof

 

FOTO- OG JAGTSAFARI
Priseksempel	inkluderer:  
9 rejsedage, 6 overnatninger, 4 jagtdage, jagtføring 2:1, flybillet-
ter 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. 21.999,- 
Pris pr. ledsager kr. 19.999,-      
Pris	pr.	barn	under	15	år	kr.	15.999,-	
 
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: 2.500 kr. pr. jagtdag
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PRISLISTE, Greys Gift Lodge  
- vejledende
PROGRAMFORSLAG 
Dag 1 Afrejse fra DK

Dag 2  Ankomst til Port Elizabeth, afhentning i lufthavnen og 
indkvartering på lodgen. Indskydning af riflen.

Dag 3  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 eftermid-
dagen

Dag 4  Jagt morgen og eftermiddag/aften 
De der har lyst kan tage på fotosafari på Pumba Lodge

Dag 5  Jagt morgen og eftermiddag/aften 
Der kan arrangeres et bybesøg til Port Alfred, hvor der er 
fine shoppemuligheder. Her kan man også dyppe fødder-
ne i havet.

Dag 6  Jagt morgen og eftermiddag/aften. 
Vinsmagning på lodgen om aftenen

Dag 7  Fisketur til søer og vandhuller omkring lodgen. Evt. en 
aften-game-drive med lys 

Dag 8  Afslapning på lodgen eller evt. ridning i bushen med guide 

Dag 9  Hjemrejse påbegyndes. Det er oplagt at besøge Port Eliza- 
beth, inden man kører i lufthavnen

Dag 10  Ankomst til DK 

Trofæ	 Trofæafgift	i	DKK
Bavian 800,-
Blesbuck  2.800,-
Bushbuck  5.500,-
Bushpig (med hund)  7.750,-  (chance kr. 1.800,-)
Duiker, grey  2.800,-
Eland 18.000,-
Oryx / Gemsbuck  8.500,-
Red Hartebeest  7.300,-
Impala  2.800,-
Jackal 800,-
Kudu, cape 10.000,-
Red Lechwe 18.000,-
Caracal (med hund)  8.000,-  (chance kr. 3.000,-)
Nyala 14.000,-
Reedbuck, common 14.000,-
Reedbuck, mountain   3.000,-
Sable 27.500,-
Springbuck, black   4.500,-
Springbuck, common   2.800,-
Springbuck, white   7.000,-
Steenbuck   2.800,-
Vortesvin   3.200,-
Waterbuck  14.000,-
Black Wildebeest   7.500,-
Blue Wildebeest   7.500,-
Zebra   8.000,-
Øvrige arter på forespørgsel
Bøffel på forespørgsel 
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DANA SAFARIS 
Namibia

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 udgangspunktet for det 
samlede jagtareal på ca. 35.000 ha, som inkluderer flere tilstøden-
de 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. Michael er ikke 
alene en dygtig jæger, men også en sikkerhed både sprogligt og 
jagtmæssigt forud for, under og efter jagtrejsen. 

JAGT FOR ALLE PENGENE OG INDKVARTERING I FASTBYGGEDE TELTE I JAGTOMRÅDET
For mere end 34 år siden rejste Michael Rasmussen til Namibia for at skabe sig en tilværelse som jæger  
i det fremmede. Han flyttede som nyuddannet herregårdsskytte 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 jagtområder uden hegn.
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DANA SAFARIS 
Namibia

Indkvarteringen - på Esperance bor vi i fine safaritelte med 
fastmurede bade- og toiletfaciliteter 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 værterne er gæstfrie. Campen er belig-
gende 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 un-
der 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 man efter dem. Bilen parkeres som regel, og så indleder 
man en pürsch på tværs af reviret. Imens køres bilen om på mod-
satte side, hvor man 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 – øvrige arter jages på tilstødende revirer 
– se prislisten. 
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DANA SAFARIS 
Namibia

Michael ynder at tage sine kunder med op i det vestlige Namibias 
bjergrige Khomas Hochland, hvor den fascinerende bjergzebra er 
hjemmehørende. Denne jagt gennemføres med et tillæg af et par 
ekstra jagtdage.

Michael tilbyder endvidere kombinationsjagt på Sand Grouse og 
antiloper i det sydlige Namibia.
Forhør nærmere om denne enestående fuglejagt og spørg om 
vores specialprogram.
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DANA SAFARIS, Namibia 
Udflugter og fotosafari 
UDFLUGTERNE
Namibia rummer en fantastiske natur og en imponerende vildt- 
rigdom. 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 arrangementer 
medføre en del kørsel - enten i lejet bil eller med Dana Safaris som 
chauffør og guide.
Slut evt. turen af i Namibias hyggelige og velfungerende hoved-
stad Windhoek. Her oplever du stor gæstfrihed, gode restauranter, 
hoteller og alsidige shopping muligheder.
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 i samme 
camp, hvilket giver mulighed for at have en dag med 
mindre kørsel og tid til at slappe lidt af ved swimmingpool 
eller ved et vandhul, hvor dyrene kommer. 

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

Dag 5.  Vi ser på helleristninger ved Twyfelfontain. Vi kører deref-
ter syd på over Ugab dalen til Uis, hvor vi spiser frokost. 
Derefter kører vi mod vest, hvor vi krydser Namibørkenen 
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 Swakop-
mund.

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

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. 11.900,-
Pris pr. ledsager kr. GRATIS 

Prisen	inkluderer	ikke:	
flybilletter tur/retur, drikkepenge, trofæafgifter, konservator- 
arbejde og hjemtransport af trofæer samt ammunition

GRUPPEREJSE FOR 4 JÆGERE  
Priseksempel	inkluderer:	
9 rejsedage, 7 opholdsdage med 5 jagtdage, jagtføring 2:1, luft-
havnstransfer, fuld forplejning, fri drikkevarer, fri vaskeservice, al 
kørsel i forbindelse med jagten, feltpræparation af trofæer, riffelle-
je og afskydning efter prisliste.
Pris pr. jæger v/ min. 4 jægere kr. 7.800,-

SAND GROUSE 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 Sand Grouse om morgenen og med 
antilopejagt om eftermiddagen.
Pris pr. jæger v/ 4 jægere kr. 13.500,-

Udvidet	Namibia	Safari	som	ovenfor	men	med	 
to	dage	ekstra	og	inkl.	bjergjagt	på	zebra	kr.	14.900,-

Trofæ	 Trofæafgift	i	DKK
Bavian 1.000,-
Kudu   9.500,-
Hartebeest   3.900,-
Oryx / Gemsbuck   3.900,-
Springbuck   2.900,-
Steenbuck   2.750,-
Duiker   2.750,-
Vortesvin   2.500,-
Bjergzebra   8.000,-
Steppezebra   8.000,-
Blesbuck   4.000,-
Blue Wildebeest   6.500,-
Black Wildebeest   8.500,-
Eland 12.500,-
Gepard 18.500,-
Struds   3.500,-
Sjakal Fri afskydning
Bavian Fri afskydning 
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Forlæng din safari med andre 
store oplevelser…
PRETORIA, SYDAFRIKA
Ønsker du at snuse lidt til storbylivet i Pretoria før eller efter din sa-
fari, planlægger vi gerne dette. Her er tale om en morderne storby, 
som emmer af kultur, historie og oplevelser. Ikke mindst de mange 
museer som fortæller om Sydafrikas historie, hvad enten det hand-
ler om Vortrekker monumentet, boerkrigen eller apartheidsperio-
den og frem til Nelson Mandelas magtovertagelse 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 udarbej-
der 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 Aquarium, hvidhajs 
safari etc. Indhent tilbud, idet prisen vil afhænge af antal dage 
indkvarteringsniveauet og indhold under opholdet.

ROVOS RAIL, SYDAFRIKA
Stig på det legendariske luksustog Rovos Rail fra Pretoria ned gen-
nem landet til Cape Town og nyd naturens fantastiske, skiftende 
landskabsscenerier og sidst men ikke mindst vildtet. Undervejs ny-
der du de mange faciliteter i det gamle tog. Du kan også begynde 
din rejse i Cape Town og tage toget nordpå.
Indhent tilbud, da prisen er sæsonafhængig samt afhængig af, hvil-
ke 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 kan 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. Mapungubwe 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 landskabet 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 ar- 
kæologiske beviser for et af Afrikas største og ældste kongedømmer, 
som af uforklarlige årsager blev forladt omkring det 14. århundrede. 
Vi bor i dejlige selvcatering huse og medbringer vores egen forplej-
ning 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 næst efter 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 naturligvis 
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 næv-
ne 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 landskab, hvorfor en 
overnatning er nødvendig. 



Afprøvede jagt- og naturoplevelser 
af høj kvalitet

Vi ved, hvad vi sælger  
– vi har været der selv!
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