HU NT I N G
T R A V E L

ZA · EASTERN CAPE
Nyd et ophold på den komfortable

RIVER LODGE ****

Priser
Jæger 1:1...........................................Kr. 1.990,- pr. dag
Jæger 2:1...........................................Kr. 1.790,- pr. dag
Ledsager/opholdsdag.............Kr. 1.390,- pr. dag
Ankomst og afrejsedag...........Kr. 695,- pr. dag

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

Hvis du bor på den 4-stjernede River lodge, vil du have mulighed for at jage 30 forskellige vildtarter
på din safari. Du har mulighed for at tilkøbe natjagt og storvildt jagt.
Den nyopførte 4-stjernede safari lodge byder på høj kvalitet med et strejf af luksus til
overkommelige priser. Så snart man træder indenfor i et af lodgens komfortable gæsteværelser,
føler man sig straks tilpas. Lodgen kan maksimalt huse 10 gæster, indlogeret i de fire rummelige
gæsteværelser, som alle har privat bad og toilet. To af værelserne har indbygget pejs. Fra
værelserne er der udgang til en stor fælles terrasse placeret tæt på et klippefald, hvor der altid risler
en naturlig kilde med frisk, kølig vand, der tiltrækker mange forskellige vildtarter, som kommer
til stedet for at drikke. I perioder med regn, skifter det ellers næsten tørlagte vandløb karakter og
bliver nu til en brusende lavvandet flod, hvorfra der er udsigt til det smukke landskab med lave
bjerge, typiske for Klipplaat reviret.
I lodgens centrale lapa finder man et stort åbent ildsted – og en bar, der er velforsynet med vine og
andre alkoholiske og ikke-alkoholiske drikke. De fleste hovedmåltider indtages i lapa’en.
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4-STJERNET SAFARIPAKKE
Jagt

• Mulighed for jagt på op til 32 forskellige vildtarter
• Jagt sker sammen med engelsktalende, erfaren sydafrikansk professionel jæger
• Måltider indtages sammen med den professionelle sydafrikanske jæger, som I
øvrigt er til rådighed med råd og dåd under hele safarien
• Nattejagt kan arrangeres formedelst 110 Euro per jagt
• Lokal tracker kan rekvireres efter behov
• Drivjagt er ikke inkluderet i pakken
• Jagt på storvildt kan tilkøbes for 100 Euro per jæger pr. dag (ekskl. trofæafgifter)

Indkvartering

• Indkvartering af høj standard for op til 10 gæster i et selskab
• Hele den 4-stjernede lodge kan reserveres til ét selskab mod et ekstra gebyr på
total 100 Euro per dag
• Standard morgenbord tilberedt af lokal kok
• Standard frokost tilberedt af lokal kok
• Standard middag tilberedt af lokal kok
• Indkvartering i nybygget lodge med udsigt over flodseng
• Vine, øl og øvrige alkoholiske og ikke-alkoholiske drikke kan købes i baren under
hele opholdet
• Transport til og fra Port Elizabeth Airport ved engelsktalende professionel jæger
• 5 meter swimming pool med udsigt til flodseng
• Fælles terrasse
• Åbne ildsteder i to af lodgens værelser
• Gratis WiFi
• Fælles stuepige for alle værelser
• Vaskeservice til rådighed
• Fælles våbenskab

Sightseeing

• Foto-ekskursion og anden sightseeing kan arrangeres
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Prisen inkluderer

Prisen inkluderer ikke

• Indkvartering og ophold på 4-stjernet lodge

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

• Alt kørsel i terræn på jagt
• Helpension på lodgen
• 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)

• Transfer til og fra Port Elizabeth lufthavn

• Wellness behandlinger

• Rejse- og afbestillingsforsikring

Tilvalg

• Øl, vin, drinks og alkohol (kan tilkøbes)

• Udflugter jf. udflugtsprogram for 4-stjernet lodge

• Aktiviteter/udflugter der ikke er inkluderet (kan tilkøbes)

• Leje af våben og ammunition

• Hvad der ikke er nævnt under inkluderet i prisen

•V
 IP guide ved ankomst til Johannesburg lufthavn
(personlig våbensupport)
• Øl, vin, drinks og alkohol (Kan tilkøbes i baren)
•Ø
 nsker du/I at bo alene på lodgen kan denne reserveres
som privat lodge for total 100 Euro pr. dag
•N
 atjagter af en varighed på 2-2½ time kan tilkøbes for
115 Euro. (Trofæafgifter er ikke inkluderet).

“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”

