
Jagt- og fotosafari 
i det uspolerede Afrika

NAMIBIA
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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: 
11 rejsedage, 8 overnatninger, 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/ jagtføring 1:1 kr. 14.700,-
Pris pr. jæger v/ jagtføring 2:1 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,  

riffelleje og afskydning efter prisliste.
Pris pr. jæger v/ min. 4 jægere kr. 6.800,-

SAND GROUSE OG ANTILOPER  
FOR MIN. 2 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/ 2 jægere kr. 15.800,-

Udvidet Namibia Safari som ovenfor men med  
to dage ekstra og inkl. bjergjagt på zebra kr. 16.900,-

Trofæ	 Trofæafgift	i	DKK
Kudu   10.450,-

Hartebeest   3.900,-

Oryx / Gemsbuck   3.900,-
Springbuck   3.200,-

Steenbuck   2.950,-

Duiker   2.950,-

Vortesvin   2.800,-

Bjergzebra   8.000,-

Steppezebra   8.000,-

Blesbuck   4.000,-

Blue Wildebeest   6.500,-

Black Wildebeest   8.500,-

Eland 13.500,-

Struds   4.500,-

Sjakal Fri afskydning

Bavian Fri afskydning (seitesomkostninger) 
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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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