HU NT I N G
T R A V E L

ZA · FREE STATE
9 dages tur med 5 dages jagt

KOMBITUR MED FUGLE- OG TROFÆJAGT
2 dages duejagt, 3 dages trofæjagt 2:1
Pris for turen pr. jæger........................................Kr. 14.900,Pris pr. ledsager, ikke jæger............................Kr. 8.900,Pris pr. barn op til 14 år......................................Kr. 5.900,-

Prisen er ekskl fly. Hunting Travel er
behjælpelig med at finde de bedste
flybilletter der passer netop til jeres tur.

Man kan vælge at udskifte den ene duejagtsdag, med mixed fuglejagt.
Dette forudsætter at alle jægere deltager.

En rigtig spændende jagtoplevelse i Sydafrika med kombination af fuglejagt og trofæjagt. Under
due/mixed fuglejagt er der fri afskydning af fuglevildt.
Turen kan gennemføres ved minimum 4 jægere, du kan naturligvis tilmelde dig både som gruppe
og som enkeltperson.
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FUGLE- OG DUEJAGT

Vi overnatter i et guest-house i det område hvor jagten afholdes. Inden vi kører på jagt serveres der
morgenmad og til frokost bliver maden bragt ud, hvis vi er langt fra vores guesthouse. Om aftenen
serveres en dejlig aftensmad.
Jagten er nøje forberedt sådan, at vores gæster vil få nogle rigtig gode fuglejagtdage. Vi kan tilbyde at
der lejes våben, og disse er af god kvalitet så dette kan anbefales, da man således undgår besvær med
våben i lufthavnen.
Duejagten foregår typisk i områder med majs og solsikker. Ved mixed jagt begynder man typisk om
morgenen med gåse- og andejagt. Herefter jages der f.eks. Sandgrouse (Francolin), Perlehøns og
andre forskellige duer. Om aften sluttes dagen af med gåse- og andejagt eller duejagt. Jagten på
Sandgrouse og Perlehøns foregår ofte således at fuglene bliver “walked up”.
• Jagten er inkl. overnatning og forplejning, i området hvor jagten foregår.

MULIGE AFREJSE DATOER I 2023
23/5

6/6
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20/6
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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.

PROGRAM
Tirsdag: Afrejse fra Danmark kl. 6.00 med KLM til
Johannesburg med ankomst ca. kl. 22.15. Her vil I
blive mødt af jeres professionelle jæger (PH’er) for de
kommende dage. Når der er styr på jeres bagage er der
transit til overnatning i guest-house nær lufthavnen.
Onsdag: Transit til fuglejagtområderne omkring
Bloemfontein. Om eftermiddagen tages der hul på
duejagten med det første eftermiddagstræk.
Torsdag - fredag: Fuglejagtdage. Fredag efter
morgentrækket på duer osv, transit til Amakulu Game
Lodge, ca. 2 - 2½ timers kørsel. Indkvartering på Amakulu
Game Lodge.

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 vores personale
vil servere en dejlig middag på Amakulu Game Lodge.
Aftenen kan nydes ved bålet eller i baren.
Tirsdag: Tid til at udfylde protokol, foretage
trofæmontageinstruktioner til konservator. Herefter
transfer til Johannesburg.
Onsdag: Hjemkomst til Danmark.
NB! Tag forbehold for ændringer i programmet, da dette kan
afhænge af ankomst- og afrejsetidspunkt.

Lørdag - mandag : Så er det tid til trofæjagt. Efter en
kop morgenkaffe køres der ud til jeres jagtområder. Er

“VI SÆLGER KUN REJSER TIL STEDER VI GERNE SELV VIL OPLEVE”

Prisen inkluderer

Prisen inkluderer ikke

• 2 overnatninger i jagtområde ved Bloemfontein.

• Rejse- og afbestillingsforsikring

• 3 overnatinger på Amakulu Game Lodge

• Vaccinationer

• Fuld forplejning under ophold på lodge

•T
 rofæafgifter (anskudt og ikke fundet vildt afregnes til
fuld trofæafgift)

• 1 overnatning i guest-house i Johannesburg 

•T
 ansfer Johannesburg – fuglejagtområde
– Amkulu Game Lodge t/r

• Flybilletter tur/retur

• Drikkevarer

• 5 dages jagt: 2 dages duejagt eller 1 dags duejagt
+ 1 dags mixed fuglejagt, og 3 dages trofæjagt 2:1

• Leje af hagvåben, pr. jæger, pr. jagtdag kr. 300,-

• Sydafrikansk jagtlicens

•H
 aglpatroner pr. stk. mellem kr. 2,75 og kr. 3,75 men kan
ændre sig

• Eksportpapirer for trofæer
• Daglig vaskeservice

• Riffelammunition R 75,- pr. skud

•D
 rikkepenge til personale og PH – se vejledning på vores
hjemmeside huntingtravel.dk under ‘Praktisk information’

Tilvalg

• Enkeltværelse, kr. 2.800,• Fly Kimberley-Johannesborg ifb. med hjemrejse
•D
 rikkevarepakke på Amakulu Game Lodge,
voksen kr. 900, børn 4-14 år kr. 500, børn 0-3 år gratis

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

Lars Lykke Kristensen
Haderslev
Rejseagent
+45 3043 7418
llk@huntingtravel.dk

“Vi sælger kun rejser til steder
vi gerne selv vil opleve”

