
ANTILOPEJAGT IANTILOPEJAGT I
EASTERN CAPEEASTERN CAPE

MIDLANDS HOS AFRICANMIDLANDS HOS AFRICAN
ECHO SAFARISECHO SAFARIS

Dette jagtområde ligger og putter sig mellem bjergene i Eastern Cape, i området ved Fort Beaufort og

Grahamstown, ca. 150 km fra lufthavnen i Port Elizabeth.

Udfordrende jagt Kræver moderat god fysisk
form

Indkvartering i lodge Safarijagt Selektions-/hundyrsjagt

Tlf.: (+45) 62 20 25 40 | www.jagtrejser.dk | info@diana.dk



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Antilopejagt i Eastern Cape Midlands hos A...Antilopejagt i Eastern Cape Midlands hos A...

HØJDEPUNKTER

Yderst rimelige trofæafgifter
Ingen malaria i denne del af Sydafrika
Typiske arter for Eastern Cape provinsen er;
Cape Bushbuck, Mountain Reedbuck og Blesblok
Mange vortesvin

Overblik

Her er der mange vortesvin, men der jages også andre
arter, der er typiske for Eastern Cape provinsen, såsom
Cape Bushbuck, Mountain Reedbuck og Blesbok. 

Når man jager i denne smukke del af Eastern Cape, bliver
man indkvarteret i en veludstyret jagt lodge. 

Skudafstandene ligger på mellem 70-250 meter. Fladt-
skydende kalibre som .270 Winchester og .300 Winchester
Magnum anbefales, men større kaliber kan også
anvendes. 

Temperaturerne ligger på -3 til 20 grader om vinteren (juni-
august) og 15-40 grader om sommeren (november-
februar). 

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

LINDA BERTELSEN

Email: linda@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 04
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OPHOLDOPHOLD

Katriver Conservancy LodgeKatriver Conservancy Lodge

Når der jages i denne smukke del af Eastern Cape, bliver
jægeren indkvarteret i en veludstyret jagtlogde. Værelserne er
rummelige og med daglig rengøring. Der er også en
swimmingpool til rådighed.

Eastern Cape er kendt for sin mangfoldighed og sine slående
kontraster. Her finder du alt fra byens klare lys til frodige
stedsegrønne skove, åbne græsarealer, uberørte kyster og de
gyldne landskaber. Oplev de Xhosa-indfødtes farverige og
fascinerende kultur. For et par århundreder siden, bestod
størstedelen af befolkningen af disse indfødte og denne kultur.
Men i dag er befolkningen lige så forskellig som de naturlige
omgivelser. Port Elizabeth (eller PE, som byen sommetider
kaldes) er den største by i Eastern Cape, og den femtestørste i
landet.

 

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17
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PARTNERPARTNER

African Echo SafarisAfrican Echo Safaris

Indehaveren af African Echo Safaris hedder Glaeser Conradie.
Glaeser er sydafrikaner og har i en årrække været outfitter og PH
(Professionel Hunter) med stor succes i Mozambique, Sydafrika,
Vest- og Nordafrika. Han er en meget dygtig, sympatisk og
engageret PH med stor jagterfaring fra en lang række afrikanske
lande. Han elsker virkelig at arbejde for sagen og give vore
jægere nogle gode jagtoplevelser.  Glaeser er medlem af ACP,
PHASA samt SCI. Og African Echo Safaris er en godkendt Craid
Boddington Outfitter. Han er meget velorganiseret, og er en
utrolig behagelig person at være sammen med.

Diana Jagtrejser & Limpopo Travel har samarbejdet med Glaeser
i Burkina Faso siden 2012, og siden 2016 i Sydafrika. Glaesers
firma, African Echo Safaris, har eksisteret i mere end to årtier, og
det er vokset til et succesrigt og internationalt safarifirma.
Samarbejdet med Glaeser fungerer perfekt, så lander du en dag
på et af hans jagtområder, er vi sikre på at du vil komme hjem
med nogle uforglemmelige oplevelser. 

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

LINDA BERTELSEN

Email: linda@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 04
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REVIRREVIR

Eastern Cape MidlandsEastern Cape Midlands

Der jages Kudu, Waterbuck, Nyala, Oryx, Blue Wildebeest, Black
Wildebeest, Impala, Mountain Reedbuck, Common Reedbuck,
Black og white springbuck, Bontebok, Cape Eland, Burchell’s
Zebra, Red Hartebeest, Red Lechwe, Steinbuck, Common Duiker,
vortesvin og mange flere. Jagten foregår til fods i kuperet terræn
og det er en forudsætning, at jægeren er i fysisk god form.

I Eastern Cape finder du frodige skove, åbne græsarealer,
uberørte kyster og gyldne landskaber. Klimaet er tempereret til
meget varmt. Temperaturen om sommeren (november til februar)
kan nå op over 40 grader. Vinterdagene (juni-august) er milde,
men der er koldt om natten og nattefrost forekommer til tider. Den
gennemsnitlige årlige nedbør ligger på 450 mm., og er spredt over
hele året, selvom den oftest topper i marts/april og
september/oktober.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

LINDA BERTELSEN
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Pris pr. jæger 1:1 25. maj 2023 - 25. december 2023  24.195,00,- Kr.
(Ledsager 17.395,00,- Kr.)

Pris pr. jæger 2:1 25. maj 2023 - 25. december 2023  22.295,00,- Kr.
(Ledsager 17.395,00,- Kr.)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

Flyrejse Billund/København-Port Elizabeth t/r

Lufthavnsskatter

6 dages ophold i dobbeltværelse med helpension og

drikkevarer i begrænset omfang

5 dages jagt med PH, skinner og tracker

Vaskeservice

Bil-transfer fra Port Elizabeth lufthavn til jagtområdet t/r

Al transport under jagten

Jagtlicens

Skinning og trofæbehandling i campen

Trofæafgifter

Konservator-arbejde og hjemsendelse af trofæer

Drikkepenge

Rejse- og afbestillingsforsikring

EU-ansvarsforsikring, DKK 59,- pr. person

Alt som ikke er nævnt under ”priserne inkluderer”

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

LINDA BERTELSEN

Email: linda@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 04
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Valutakurs

Prisen på denne rejse er en forhåndsvisning, da vi tager forbehold for kursændringer. Den endelige pris for rejsen vil blive aftalt

nærmere.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17
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Email: linda@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 04
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VILDTARTERVILDTARTER

Antilopejagt i Eastern Cape Midlands hos A...Antilopejagt i Eastern Cape Midlands hos A...

Burchell's Zebra
Red Lechwe/Black

Lechwe/Kafue Waterbuck
Hvidhalet gnu/Black

Wildebeest

Steenbuck/Stenantilope Bontebok/Blesbok/Blisbuk Oryx, Gemsbok Hartebeest, Red

Springbuk Blue Wildebeest Nyala Springbuk, Sort

Fortsættes på næste side ...
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VILDTARTERVILDTARTER

Antilopejagt i Eastern Cape Midlands hos A...Antilopejagt i Eastern Cape Midlands hos A...

Eland/elsdyrantilope,

Livingstone, Patterson's

Rørbuk, Bjerg/Reedbuck,

Mountain
Vortesvin/Warthog Kudu, Lesser

Duiker, Grey/Duiker,

Grimm's (Common)

Rørbuk/Reedbuck

(Common)

Skriftantilope/Bushbuck,

Cape
Impala

HAR DU
SPØRGSMÅL?
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Om osOm os

Limpopo Travel & Diana Jagtrejser

Limpopo Travel og Diana Jagtrejser – som i dag er et og

samme firma - bygger på mere end fire årtiers erfaring i

jagtrejsebranchen. Diana Jagtrejser blev grundlagt i

Svendborg, Danmark tilbage i 1974 af den internationale

jagtrejseprofil Jan Krossteig, som den dag i dag fortsat er

aktionær og bestyrelsesformand i koncernen.

I årene, der er gået, er virksomheden vokset sig til at være

verdens største jagtrejsebureau med jagtpartnere i mere

en 40 lande og kunder fra hele verden. Dette har kun

været muligt i kraft af vores kunders tillid til vores

virksomhed, vores partnere og den service vi yder. Vi

sætter en stor ære i, at en væsentlig del af vore kunder er

stamkunder, som ofte rejser med os, og som trækker nye

kunder med sig ind i vor virksomhed.

Jagtrejsemarkedet har aldrig været mere kaotisk end

netop nu. Et mylder af små og mellemstore bureauer har vi

altid haft på jagtrejsemarkedet, men i de senere år har

internettet for alvor åbnet for direkte bookinger og

arrangementer via mere eller mindre gennemsigtige

”formidlere” og udenlandske bureauer.

Rigtig mange jægere brænder fingrene på ”billige”

arrangementer, der ikke afvikles som lovet, og det er som

regel først når det går galt, at det går op for den uheldige

jagtrejsekunde, hvori forskellen mellem et godt dansk

bureau – med al den tryghed det indebærer – og en

tvivlsom udenlandsk udbyder består.

Vi tilbyder vore kunder en ret enestående tryghed. Vores

erfarne medarbejdere kender vore destinationer og kan

yde en særdeles kvalificeret rådgivning baseret på

kundens individuelle ønsker. Booker man sin jagtrejse

gennem os, er man sikret imod konkurs via den danske

Rejsegarantifond. Vort mangeårige medlemskab af Dansk

Rejsebureauforening er en sikkerhed for professionel

behandling gennem hele jagtrejseforløbet – også i tilfælde

af, at noget ikke går helt som planlagt. Som kunde hos os

kan man forvente opbakning i døgndrift på vor nødtelefon i

tilfælde af, at noget som helst går skævt.
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