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HUNTING TRAVEL · KONTAKT OS PÅ TLF. 3122 4242 ELLER MAIL KONTAKT@HUNTINGTRAVEL.DK

Jæger 1:1 ..............................................................Kr. 2.750,- pr. dag
Ledsager, ikke jæger/opholdsdag .... Kr. 995,- pr. dag
 

Nyd roen på den skønne oase 

PALMEN I PHALABORWA 

“Palmen” i Phalaborwa er en lille oase omgivet af en frodig palmeskov og to vandhuller hvor 
områdets dyr ynder at drikke. Huset ligger på et privat område hvor der ånder fred og ro hele 
døgnet, så man kan komme helt ned i gear og slappe af, stedet er perfekt til et retreat. Poolen 
eller den udendørs jacuzzi gør, at man kan blive kølet af i løbet af dagen, mens man nyder det 
dejlige solrige Sydafrika. Slap af på den store terrasse med en Gin/Tonic mens du lytter til frøernes 
aftensang eller nyd aftenen ved bålet i den flotte “Boma”.

Hovedhuset byder på to dejlige værelser, med i alt 4 sovepladser,  indendørs jacuzzi/spa, en rar og 
behagelig stue samt køkken. Herudover findes der, i tilknytning til hovedhuset, to chalets med hver 
to sovepladser og eget bad. Alle værelser har aircondition og WiFi. Udenfor er der grill/braii ved den 
hyggelige lounge på terrassen.

Vores venlige personale står altid klar til at servicere dig under hele opholdet på Palmen. Har du 
nogle ønsker eller spørgsmål under opholdet så er personalet også behjælpelige. 

Ønsker du at jage i Limpopo fungerer Palmen som din base i området hvor der er ca. 45 minutters 
kørsel til jagtområderne. Jagtområderne i Limpopo giver mulighed for lidt mere specielle arter så 
som “STOR” Kudu, Bush Buck, Hyæne, Klippspringer, Suni, Grysbok samt Red- og Blue Duiker.  

ZA · LIMPOPO
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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

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

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

Hunting Travel ApS  
Trehøjevej 12, 
7200 Grindsted 
 
+45 3122 4242 
kontakt@huntingtravel.dk

CVR nr. 38273264  
Rejsegaranti nr. 2790  
Medlem af DJA

Prisen inkluderer 
• Indkvartering og ophold på fantastiske Palmen
• Forplejning under hele opholdet på Palmen
•  Daglig vaskeservice og rengøring under opholdet på 

Palmen
• Transport under jagt
•  Skinner, tracker samt klargøring af trofæer til 

sydafrikansk konservator
•  Styring af trofæ hjemtransport i samarbejde med 

anerkendte speditører
• Transfer til og fra lufthavnen i Hoedspruit
• 15 % sydafrikansk moms på den daglige rate

Tilvalg
• Indkøbsservice under opholdet kr. 500,-
• Foto-ekskursion og anden sightseeing kan arrangeres
• Wellness- og spabehandlinger kan arrangeres
• Ekstra jagtdag kr. 2.750,-
•  Drikkevarepakke voksen kr. 900, børn 4-14 år kr. 500, 

børn 0-3 år gratis

Prisen inkluderer ikke
• Flybilletter tur/retur
• Rejse- og afbestillingsforsikring
• Vaccinationer
• Personlige indkøb
• Drikkevarer
• Ekstra udflugter
• Frokost og aftensmad ved ture udenfor Palmen
•  Trofæafgifter i henhold til prisliste (anskudt og ikke 

fundet vildt afregnes til fuld trofæafgift)
• Permits til trofæer der kræver dette
• Konservatorarbejde og hjemtransport af trofæer
• Dip & Pack af trofæer samt transport til udskibningshavn
• Leje af riffel kr. 300,- pr. dag
• Forbrugt ammunition ved leje af riffel
• Eksportpapirer kr. 250,-
• Jagtlicenser kr. 250,-
•  Drikkepenge til personale og PH – se vejledning på vores 

hjemmeside huntingtravel.dk under ‘Praktisk information’


