HU NT I N G
T R A V E L

ZA · FREE STATE
Dueekspressen

7 DAGES TUR MED DUEJAGT

Jæger................................................................................Kr. 13.900,Ledsager, ikke jæger.............................................Kr. 5.900,Barn op til 14 år........................................................Kr. 4.900,-

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

En actionfyldt og rigtig spændende
jagtoplevelse i Sydafrika med rig
mulighed for at få sving i bøssen.
Turen foregår i små grupper på
minimum 4 deltagere, du kan
naturligvis tilmelde dig både som
gruppe og som enkeltperson, så
hjælper vi med at sammensætte
gruppen.

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

DUEJAGTEN

På denne duejagt har du virkelig muligheden for at opleve en jagt med enorme mængder af duer,
udfordrende skud samt godt samvær med jagtkammerater – en oplevelse for livet!
Duejagten i Free State finder sted i området omkring Bloemfontein, her trækker duerne i
tusindvis til de modne solsikkemarker. Vores professionelle jæger har forberedt jagten grundigt før du
ankommer, sådan at du altid jager i områder hvor trækket på dagen er bedst. Du kan altså i ro og
mag sætte dig i skjulet, og gøre dig klar til trækket for alvor tager fat.
Trækket af duer er massivt i morgentimerne, stilner af i middagsstunden og tager igen massivt til
i eftermiddagstimerne. I dit dueskjul er der selvfølgelig patroner nok, en køletaske med kolde vand og
øl , det eneste du skal gøre er at koncentrere dig om jagten.
De skudte duer opsamles af lokale der bruger duerne i deres daglige husholdning. Nyskudte
duer er dejlige, ikke mindst i gryden.

PROGRAM
Dag 1: 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.
Dag 2: Vi står tidligt op og kører fra Johannesburg til
jagtområdet ved Bloemfontein - her venter en køretur på
ca. 4 timer. Efter ankomst og indkvartering går turen til
skydebanen. Over middag tages der hul på duejagten med
det første eftermiddagstræk.

hvor duerne trækker i tusindvis. Er der ledsagere med på
turen, er de velkomne til at tage med på jagt. Morgenmad
og frokost vil oftest blive serveret i bushen. Jagten slutter
ved solnedgang og vi vil køre tilbage til indkvarteringen,
hvorefter der vil blive serveret en dejlig middag. Aftenen
nydes ved bålet eller i baren.
Dag 6: Der tages et sidste formiddagstræk på duer.
Herefter går turen til lufthavnen i Johannesburg, hvor I
flyver til Danmark.
Dag 7: Hjemkomst til Danmark.

Dag 3-5: Disse dage er spækket med duejagt. Efter en kop
morgenkaffe køres der ud til de modne solsikkemarker,

Prisen inkluderer

Prisen inkluderer ikke

• 4 overnatninger med forplejning (ekskl. drikkevarer)

• Rejse- og afbestillingsforsikring

• Daglig vaskeservice

• Vaccinationer

• Tansfer Johannesburg – fuglejagtområde t/r

• Drikkevarer

• 4 dages duejagt med fri afskydning

• 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

• 1 overnatning i guest-house i Johannesburg

Tilvalg

• Enkeltværelse, kr. 2.800,-
•M
 ixed fuglejagt - Kr. 750,- pr. jæger (forudsætter at alle
jægere deltager)

• Flybilletter tur/retur

• Lerduer på skydebanen 25 stk a R 150,•D
 rikkepenge til personale og PH – se vejledning på vores
hjemmeside huntingtravel.dk under ‘Praktisk information’

• Ekstra jagtdag
- ren duejagt Kr. 2.600,- mixed fuglejagt Kr. 3.350,•D
 rikkevarepakke voksen kr. 900, børn 4-14 år kr. 500,
børn 0-3 år gratis
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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

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”

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

