
SYDAFRIKA
Eastern Cape

Jagt- og fotosafari 
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GREYS GIFT LODGE 
Eastern Cape

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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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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