HU NT I N G
T R A V E L

ZA · EASTERN CAPE
Nyd et ophold på den eksklusive

MOUNTAIN LODGE ******

Priser
Jæger 1:1...........................................Kr. 4.990,- pr. dag
Jæger 2:1...........................................Kr. 4.590,- pr. dag
Ledsager/opholdsdag.............Kr. 3.290,- pr. dag
Ankomst og afrejsedag...........Kr. 1.645,- pr. dag

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

Den eksklusive 6-stjernede safari lodge er placeret centralt i vores værters eget Klipplaat revir – små
tre timers kørsel fra Port Elizabeth International airport. Lodgen er opført på en klippeskråning,
hvorfra der er en storslået udsigt over det smukke terræn. I det fjerne ses bjergene, der omkranser
Karoo ørkenen. Umiddelbart under lodgen er der en større opstemmet dam, som tiltrækker mange
forskellige dyr, som kommer hertil for at drikke. Det gælder bl.a. forskellige antiloper, aber og fugle.
Dammen er vandfyldt året rundt, og det er medvirkende til at opretholde en stærk bestand af
jagtbare arter i området.

Gæster på lodgen er indkvarteret i individuelle, murede hytter med stråtag, som byder
på indretning og al den luksus, som man kan forvente af en 6-stjernet lodge. Fra hytterne
er der udgang til en privat terrasse, hvor man finder en bruser og en Jacuzzi nedbygget i
terrassen. Alle hovedmåltiderne serveres i den fælles lounge – lapa’en. Udenfor lapa’en
er der en stor terrasse der fører ned til stedets “infinity” pool, der giver en oplevelse af, at
vandet i poolen fortsætter i det uendelige. Et sted der bare skal opleves.
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6-STJERNET SAFARIPAKKE
Jagt

• Mulighed for jagt på op til 79 forskellige vildtarter.
• Al jagt sker sammen med ejerne af Side by Side Safaris: Flemming og Bjørn
Georg Jensen, som begge er erfarne, uddannede professionelle jægere.
• Alle måltider og socialt samvær i øvrigt foregår sammen med ejer-familien: Lene,
Flemming og Bjørn Jensen.
• 1 eller 2 nattejagter indgår i den daglige rate.
• Erfaren lokal tracker deltager i alle jagter
• Drivjagt (f.eks. på Springbok) og gåsejagt kan arrangeres.
• Ingen ekstra opkrævning på daglig rate ved jagt på storvildt (trofæafgifter
tilkommer)

Indkvartering

• Luksus indkvartering for op til 14 gæster i et selskab
• Når booking er bekræftet, er hele lodgen reserveret til dit selskab, uanset antal
gæster
• Luksus morgenbord hver morgen, omfattende bl.a.: årstidens friske frugter,
udvalg af oste, hjemmelavede vildtpølser, æg tilberedt efter ønske, friskpressede
juices og friskbagt brød direkte fra ovnen
• Varmt frokostmåltid tilberedt af vores egen gourmet kok
• Tre-retters middag med lokale specialiteter som f.eks. friskfanget hummer og
forskellige vildtspecialiteter tilberedt af vores egen gourmet kok
• Individuel indkvartering i 80 kvadratmeter store luksus bungalows, alle med
panorama udsigt over terrænet
• Middage serveres med et bredt udvalg af de bedste sydafrikanske vine
• Fri minibar med vine, øl og øvrige alkoholiske og ikke-alkoholiske drikke efter
ønske under hele opholdet
• Transport til og fra Port Elizabeth Airport ved medlem af ejer-familien – Lene,
Flemming eller Bjørn Jensen – er inkluderet i prisen for safarien
• 20 meter lang “infinity” swimming pool med storslået udsigt over terrænet og
mindre sø i dalen under, hvor dyrene kommer for at drikke
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• Privat terrasse med udendørs bruser og Jacuzzi
• Åbne ildsteder I alle hytterne
• TV I alle hytter– med DVD, Apple TV og Chromecast
• Gratis WiFi på hele lodgen
• Privat stuepige
• Daglig vaskeservice inkluderet
• Rengøring og pudsning af fodtøj efter hver dags aktiviteter
• Individuelle våbenskabe I alle hytter

Sightseeing og wellness

• Stort badekar og bruser I luksus badeværelse
• Wellness behandlinger i lodgen efter aftale
• Foto-ekskursioner og andre sightseeing aktiviteter kan arrangeres
• Fluefiske ekskursioner til eksklusive fiskelokaliteter arrangeres under ledelse af en
af Sydafrikas førende sportsfiskeguides

Prisen inkluderer

Prisen inkluderer ikke

• Luksus indkvartering og ophold på 6-stjernet lodge

•V
 IP guide ved ankomst til Johannesburg lufthavn
(personlig våbensupport)

• Alt kørsel i terræn på jagt
• Helpension på lodgen samt fri bar/minibar
• Daglig vaskeservice/rengøring
• Alle jagttilladelser i Sydafrika.

• Flybillet tur/retur

• Trofæafgifter i henhold til prisliste
• Drikkepenge til PH og camp personale

• 15% sydafrikansk moms på den daglige rate

• Udstopning og hjemsendelse af trofæer

•S
 kinning og saltning af trofæer foretages af Diana
Konservering, og forudsætter at Diana konservering
forestår monteringsarbejdet.

• Dip & Pack af trofæer
• Leje af våben og ammunition (kan tilkøbes)

• Ved booking er hele logen reserveret til dig/jer

• Wellness behandlinger

• Transfer til og fra Port Elizabeth lufthavn
• Lokal tracker hjælper til på jagten
• 1 -2 nattejagter er inkluderet i prisen (trofæ afgifter er
ikke inkluderet)

• Rejse- og afbestillingsforsikring
• Aktiviteter/udflugter der ikke er inkluderet (kan tilkøbes)
• Hvad der ikke er nævnt under inkluderet i prisen

Tilvalg

• Udflugter jf. udflugtsprogram for 6-stjernet lodge
• Leje af våben og ammunition
•V
 IP guide ved ankomst til Johannesburg lufthavn
(personlig våbensupport)
• Wellnessbehandlinger

“VI SÆLGER KUN REJSER TIL STEDER VI GERNE SELV VIL OPLEVE”
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“Vi sælger kun rejser til steder
vi gerne selv vil opleve”

