
Jagt- og fotosafari 

SYDAFRIKA
Limpopo Provinsen
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SABUDAWN SAFARIS  
Limpopo Provinsen
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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.
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PRISLISTE  
- vejledende
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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.
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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. 
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Afprøvede jagt- og naturoplevelser 
af høj kvalitet

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


