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Jæger 2:1 ......................................................................Kr. 8.900,-
Ledsager ........................................................................Kr. 6.950,-
Barn 4-14 år ................................................................Kr. 4.950,-
(børn op til 3 år er gratis)

8 dages tur med 3½ dages jagt

KOMBITUR MED DRIV- OG TROFÆJAGT 

En jagtoplevelse i Sydafrika med 2 dages drivjagt og 1½ dags trofæjagt, den perfekte kombination 
af to spændende jagtformer. 

Turen kan genneføres ved minimum 6 jægere, du kan naturligvis tilmelde dig både som gruppe og 
som enkeltperson.

ZA · FREE STATE

HUNTING
T R A V E L

Prisen er ekskl fly. Hunting Travel er 
behjælpelig med at finde de bedste 
flybilletter der passer netop til jeres tur.
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DRIVJAGTEN
På Amakulu Safaris drivjagter i Sydafrika, jages der typisk efter Springbok, Blesbok og Blue 
Wildebeest, se priser herunder. Dette er en god jagt til dem der ønsker lidt mere action, uden at skulle 
betale store summer for trofæer.

Jagten er typisk sådan, at man bliver sat på post med en lokal jagtvejleder, der hele tiden vil 
være i radiokontakt med resten af gruppen. Der drives med biler og motorcykler, som får dyrene i 
bevægelse. Med lidt tålmodighed kommer der mange gode chancer.
Det kan anbefales at man medbringer sit eget våben, som man er fortrolig med, da denne jagtform 
kræver lidt præcision.

Drivjagten kombineres med andre jagtformer, såsom trofæjagt, afskydningsjagt eller fuglejagt.

Priser pr. dyr i danske kroner: 
Springbok ................................................................................................................................ Kr. 800,- 
Blesbok  .................................................................................................................................... Kr. 1.200,- 
Blue Wildebeest  .................................................................................................................. Kr. 1.800,- 
Øvrige vildtarter kan nedlægges til Amakulu Safaris gældende prisliste.

MULIGE AFREJSE DATOER I 2022

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.
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PROGRAM
Tirsdag: Afrejse fra Danmark til Johannesburg (bagage 
og våben bliver tjekket ind helt til Johannesburg). Man 
kan flyve med KLM om morgenen, som oftest er billigst, 
men dette kræver en overnatning i vores guest-house i 
Johannesburg (se tillæg), eller man kan flyve om natten 
med et af de andre selskaber, så kan der spares en 
overnatning i Johannesburg. 

Onsdag: Nu går turen fra Johannesburg til Kimberley med 
fly. I kan også vælge at blive hentet i vores minibus - her 
venter så en køretur på 550 km, hvor I kan fornemme 
storheden og de åbne vidder i Sydafrika. Køreturen 
kan købes mod et tillæg, (plads til 6-7 personer) men 
til gengæld spares indenrigsflyvningen. I løbet af 
eftermiddagen ankommer I så til Amakulu Game Lodge, 
hvor jeres komfortable værelse venter jer. Efter en 
velkomst briefing sammen med jeres professionelle jæger 
(PH’er) er der afgang til vores skydebane for indskydning 
af våben, fra 50 meter til 300 meter. 

Torsdag - fredag: Så er det tid til drivjagt. Efter en kop 
morgenkaffe køres der ud til jeres jagtområder som er ca. 
75 km fra Lodgen. Vi forlader Amakulu Game Lodge ca. 
kl 4:30, Er der ledsagere med på turen, er de velkomne 
til at tage med på jagt. Morgenmad og frokost vil blive 
serveret i bushen, Jagten slutter ved solnedgang og vi vil 
kører tilbage på Amakulu Game Lodge, hvorefter Hettie, 
sammen med sit personale, vil servere en dejlig middag 
på Amakulu Game Lodge. Aftenen kan nydes ved bålet 
eller i baren. 

Lørdag: Hviledag om formiddagen og så er det tid til Jagt. 
Efter en god lunch 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 vi kører 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 eller 
i baren.

Søndag: Så er det tid til Jagt. Efter en kop 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 vi kører 
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 eller i baren.

Mandag: Efter morgenmaden er det tid til afregning 
hos Hettie for drikkevarer, trofæafgifter, nedlagt dyr 
på drivjagten m.m. samt at få styr på div. licenser og 
certifikater. 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 og John 
samt deres personale, inden turen går mod lufthavnen i 
Kimberly. 

Tirsdag: Hjemkomst til Danmark. 

NB! Tag forbehold for ændringer i programmet, da dette kan 
afhænge af ankomst- og afrejsetidspunkt.
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Prisen inkluderer 
•  6 dages ophold med fuld forplejning (drikkevarer 

eksklusiv)
• 3,5 dags jagt
• Transfer Johannesborg-Amakulu Lodge t/r
• Overnatning i Guesthouse i Johannesborg
• Sydafrikansk jagtlicens
• Eventuelle eksportpapirer for trofæer
•  Skinner, tracker, samt klargøring af trofæer til 

sydafrikanske konservatorer
• Daglig vaskeservice
• Gratis leje af riffel
• Styring af trofæ hjemtransport

Tilvalg
• Enkeltværelse, kr. 2.800,-
• Fly Kimberley-Johannesborg, kr. 850,-

Alle tilvalg afregnes hjemmefra.

Prisen inkluderer ikke
•  Flybilletter tur/retur - Danmark/Johannesburg og 

Kimberley/Danmark, inkl. skatter og afgifter.
• Rejse- og afbestillingsforsikring
• Vaccinationer
•  Trofæafgifter (anskudt og ikke fundet vildt afregnes til 

fuld trofæafgift)
• Drikkevarer
•  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)


