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21.900,- kr. pr. jæger 2:1 
22.900,- kr. pr. jæger 1:1 
18.900,- kr. pr. ledsager 
13.900,- kr. pr. barn 4-14 år
De nævnte priser er UDEN flybiletter – Hunting Travel er behjælpelig 
med at finde de bedste flybilletter der passer netop til jeres tur.

Cape Town, Pilanesberg og Amakulu Game Lodge

15 DAGES JAGT- & SAFARITUR TIL SYDAFRIKA 
Eksklusiv fly

REJSEN
På denne rejse kommer man til at opleve tre forskellige områder i det store land, Sydafrika. 
Rejsen starter i den fantastiske by Cape Town, inden rejsen går til Johannesburg, hvor I bl.a. 
skal opleve Pilanesburg Nationalpark. Rejsen slutter i Kimberley, hvor Amakulu Game Lodge 
ligger midt på den Afrikanske savanne. Her kan man opleve den fantastiske natur og dyrelivet, 
samt komme på nogle spændende safarier rundt i området – der vil med garanti være 
oplevelser for livet.

Turen kan gennemføres ved min. 4 deltagere (tillæg v. mindre antal deltagere)

TAG BØRNENE MED!
Amakulu er for hele familien!
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AMAKULU GAME LODGE
Amakulu Game Lodge er en unik perle midt på den afrikanske savanne. Herfra kan du opleve 
Sydafrikas natur og dyreliv helt tæt på. 

En afslappet atmosfære gør, at du kommer ned i tempo og kan nyde opholdet med familien, 
vennerne eller evt. andre gæster. Den omkringliggende natur egner sig fint til gåture, hvor man 
kan nyde Kuduer, Nyalaer og 23 andre dyrearter der holder til rundt om lodgen.

Tag en dukkert i den svalende pool, efterfulgt af en drink på din private veranda eller i baren, 
og som den perfekte afslutning på dagen kan du nyde det betagende syn af den sydafrikanske 
solnedgang efterfulgt af en stjernefyldt nattehimmel, som er svær at overse fra  
Amakulu Game Lodge.

REJSEPLAN
Fredag: Afrejse fra Danmark til Cape Town (bagage bliver 
tjekket ind helt til Cape Town). Vi anbefaler, at man flyver 
om morgenen fra Danmark, så man lander i Cape Town 
sidst på aftenen. I bliver hentet i lufthavnen og kørt til det 
guesthouse, hvor I skal bo de næste 4 dage. 
Ønsker I natflyvning fra Danmark, lander I blot i Cape Town 
om morgenen og jeres oplevelser starter straks I er landet.

Lørdag: Cape Peninsula. Afgang fra Guesthouse Atlantic 
Beach Villas til Boulders Beach med pingvinkolonien. Herefter 
Simons Town, stop ved Cape Point fyrtårnet og Kap Det Gode 
Håb (det syd-vestligste punkt på det Afrikanske kontinent). 
Her kan vi anbefale en gåtur fra Cape Point til Kap Det Gode 
Håb. Herefter frokost på en hyggelig restaurant ca. 30 min fra 
Cape Point. Videre går turen til Camps Bay og Hout Bay med 
stop ved havnen og mulighed for en bådtur til Seal Island 
(Øen med de mange sæler), eller man kan gå en dejlig tur 
langs havnen og kigge på Curio Stalls. Sidste stop inden turen 
igen går mod Cape Town er på Chapmans Peak, som har en 
fantastisk udsigt ud over Hout Bay.

Søndag: Hermanus & Franschhoek. I dag går turen til 
Franschhoek med stop i landsbyen for en gåtur eller et besøg 
ved Huguenot Memorial. Videre til Helshoogte Pass. Besøg 
på vinfarm til vinsmagning og som noget nyt, kan man her 
tilvælge en tur i svævebane – en fantastisk flot oplevelse 
gennem kløfter og vandfald. Turen varer ca. 4,5 time og er 
incl. frokost. Turen kan varmt anbefales (men vil skære lidt i 
dagens øvrige program). 
Vi slutter med en afslappende køretur langs kysten via 
Gordons Bay, Pringle Bay og Bettys Bay, inden dagens sidste 

stop, Hermanus. I Hermanus er det tid til en gåtur langs 
den gamle havn, med mulighed for at se hvaler i sæsonen 
(okt.-nov.)

Mandag: Cape Town City Tour. Vores besøg i Cape Town 
centrum begynder med den historiske rundtur med de 
“røde busser”, som varer ca. 2,5 time (hvis man bliver i 
bussen på hele rundturen). På turen kan du blandt andet 
opleve: St. Georges Katedral, parlamentet, Old Presidet’s 
House, Company Garden, Den Gamle Strand, Rådhuset  – 
hvor Mandela holdt sin verdensberømte tale, Green Market 
Square, The Parade, Castle of Good Hope og meget meget 
mere! Ideen med de “røde busser” er, at man hopper 
af og på lige som man lyster, for at se nærmere på de 
seværdigheder man ønsker.

Tirsdag: Cape Town. Vi besøger den berømte Waterfront og 
her kan der tilvælges en sejltur rundt i havnen eller man kan til 
vælge en sejltur til Robben Island hvor Nielson Mandela sad i 
fængsel i 27 år. Stop ved Canal Walk indkøbscenter for et  last-
minute indkøb, før vi kører tilbage til  vores guesthouse. 

Onsdag: Tidlig afgang med fly til Johannesburg. Herefter 
går turen vestpå i vores minibus mod Hartebeestportdam. 
Her besøger vi det lokale marked og får mulighed for at købe 
smukt håndværk lavet af lokalbefolkningen. Dernæst går 
turen til Lesedi Cultural Village, en landsby, hvor vi får lidt 
indsigt i, hvordan den urbane befolkning lever. Indbyggerne 
fremfører et rituelt danseshow og derefter spiser vi 
aftensmad sammen med dem.
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Torsdag: Tidligt om morgenen er der afgang til Pilanesberg 
National Park. Vi besøger parken i vores egen minibus, så vi 
har masser af tid til at finde og nyde de mange dyr i parken, 
som er på over 50.000 hektar.

Fredag: Efter en god nats søvn og et solidt morgenmåltid går 
turen mod Amakulu Game Lodge i vores minibus. Undervejs 
kan I fornemme storheden og de åbne vidder i Sydafrika. 
Turen varer ca. 6 - 7 timer, med 2-3 pauser undervejs til 
køb af forfriskninger. I løbet af eftermiddagen ankommer 
vi til Amakulu Game Lodge, hvor jeres komfortable værelse 
venter. Der vil være en velkomst efter ankomsten, hvorefter 
der er afgang til vores skydebane for indskydning af våben, 
fra 50 – 300 meter.

Lørdag og søndag: Så er det tid til Jagt. Efter morgenkaffe 
køres der ud til jeres jagtområder. Er der ledsagere med på 
turen, er de velkomne til at tage med på jagt. Frokost og evt. 
eftermiddagshvil kan være i bushen ellers kører vi tilbage 
på Amakulu Game Lodge. Jagten slutter ved solnedgang, 
hvorefter Hettie, sammen med sit personale, vil servere en 
dejlig middag på Amakulu Game Lodge. Aftenen kan nydes 
ved bålet og i baren.

Mandag: Er I til maksimum jagt, kan I vælge denne dag 
som en ekstra jagtdag (se tilvalg) ellers kan I slappe af 
på Amakulu Game Lodge og tage på besøg hos vores 
konservator og aftale hvordan dine trofæer skal laves. Turen 
kan også gå til Kimberley, hvor man bør besøge The Big Hole, 
stedet hvor det store diamanteventyr begyndte tilbage i 1800 
tallet. Der er også mulighed for at besøge Johns jagtbutik 
Wildman. Inden aftensmad er der tid til en fotosafari rundt 
på Amakulu.

Tirsdag og onsdag: Så er det igen tid til Jagt. Ledsagere er 
velkommen til at deltage, men må også nyde en asflappende 
dag på Lodgen.  
Onsdagen afsluttes helt unikt med, at alle kører på fotosafari 
(Gamedrive) rundt på Amakulu og nyder turens sidste 
solnedgang ud over det betagende landskab. Vi skåler 
med hinanden i et glas kølig champagne og tænker tilbage 
på turens oplevelser. Efter denne smukke traditionelle 
ceremoni, kører vi i safaribiler tilbage på Amakulu Game 
Lodge, hvor endnu en udsøgt middag venter.

Torsdag: Efter morgenmaden er det tid til afregning hos 
Hettie for drikkevarer, m.m. Der er også tid til et ekstra kig 
ind i Hetties souvenirbutik eller en gåtur inden frokost. Efter 
frokost er det blevet tid til at tage afsked med Hettie, John og 
deres personale, inden turen går til Kimberley Lufthavn.

Fredag: Hjemkomst til Danmark

SE MERE PÅ HUNTINGTRAVEL.DKHer kan du følge de aktuelle  rejsepriser og trofæafgifter, samt finde andre nyttige informationer!
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Prisen inkluderer
•  Program ifølge beskrivelse ved min. 4 deltagere
•  Syv overnatninger i delt dobbeltværelse, kun med 

morgenmad, i Cape Town og Johannesburg.
•  Seks overnatninger i delt dobbeltværelse på  

Amakulu Game Lodge (enkeltværelse, se tilvalg)
•  Delvis fuld forplejning (drikkevarer ekskl.) under opholdet 

på Amakulu Game Lodge, med 3-retters menu hver aften 
•  4 jagtdage med professionel jæger (PH), jagtbil og tracker
•  Vaskeservice under hele opholdet på  

Amakulu Game Lodge
•  Transport under jagt indenfor aktionsradius på 90 km
•  Skinner, tracker, samt klargøring af trofæer til 

Sydafrikanske konservatorer
•  Styring af Trofæ-hjemtransport i samarbejde med 

anerkendte speditører 

Tilvalg
• Enkeltværelse: Kr. 3.000,-
• Tillæg hvis I er under 4 personer: Kr. 1.000,- pr. person.
•  Tillæg for at vi udfærdiger alle våbenpapirer: Kr. 500,-
• Ekstra jagtdag: Kr. 1.350,-

Prisen inkluderer ikke
•  Flybilletter tur/retur - inkl. skatter og afgifter
•  Overnatning på guest-house i Johannesburg eller Cape 

Town ved dagsflyvning
•  Frokost og aftensmad ved kombiture udenfor Amakulu 

Game Lodge
• Rejse- og afbestillingsforsikring
• Vaccinationer
• Personlige indkøb og drikkevarer under opholdet
• Ekstra udflugter
• Transport udover aktionsradius på 90 km, R 6,- pr. km
•  Trofæafgifter (anskudt og ikke fundet vildt afregnes til fuld 

trofæafgift)
•  Konservatorarbejde og hjemtransport af trofæer, 

samt packing, dipping og transport af trofæer til 
udskibningshavn, men vi har et godt tilbud...

• Drikkevarer på Amakulu Game Lodge
• Eksportpapirer - ca. R 250,- for trofæer
• Jagtlicenser - ca. R 250,-
•  Riffelammunition R 75,- pr. skud og haglpatroner R 249,- pr. 

25 stk.
•  Drikkepenge til alt personale - ca . R 500,- til R 700,- pr. 

gæst ved safarigæst eller ledsager og ca. R 1.800,- til R 
2.000,- for 4 - 5 dages jagt pr. jæger. (Beløb er vejledende. 
Gør det nemt! - Sæt jeres drikkepenge på slutafregning, så 
fordeler vi dem blandt de ansatte.)

•  Drikkepenge til den professionelle jæger(PH), R 1.000,- 
for jæger 1:1 og R 500,- for jæger 2:1 for 4 - 5 jagtdage - 
afregnes direkte til PH’en. (Beløbene er vejledende)

Bemærk beløb nævnt i Kr. afregnes i Danmark og beløb nævnt i Rand (R) afregnes i Sydafrika.

KONTAKT DIN REJSEAGENT
Lars Bjerregaard Nielsen
Grindsted
Rejseagent / Partner
+45 2032 0622
lars@huntingtravel.dk

Claus Laustsen
Skive
Rejseagent / Partner
+45 3110 1420
claus@huntingtravel.dk

Hunting Travel ApS  
Trehøjevej 12, 7200 Grindsted  
+45 3122 4242 · kontakt@huntingtravel.dk
CVR nr. 38273264  
Rejsegaranti nr. 2790  
Medlem af DJA

VI TILBYDERGRATISLEJE AF VÅBENEKSKL. AMMUNITION


