JAGT PÅ KAFUE LECHWE

650.000 hektar delvist oversvømmet sletteland er hjemstedet for arten Kafue lechwe, som også er det
primære mål for jagten på dette revir.

Udfordrende jagt

Kræver moderat god fysisk
form

Indkvartering på hotel

Pürschjagt

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

Safarijagt

HØJDEPUNKTER
HØJDEPUNKTER &
& BESKRIVELSE
BESKRIVELSE

Jagt på Kafue Lechwe
Overblik

HØJDEPUNKTER

Det flade område giver mulighed for at spotte dyrene på
lang afstand – det er i selve pürschen, at den virkelige
udfordring ligger! Dyrelivet i det frodige og altid vandrige
område er overvældende.

650.000 hektar delvist oversvømmet sletteland
Mulighed for at spotte dyrene på lang afstand
Overvældende dyreliv i det frodige og altid
vandrige område
Særpræget jagt med udfordringer lidt ud over det
sædvanelige

Jagten her foregår som dagsudflugter fra Zambias
hovedstad Lusaka typisk i forlængelse af en jagt på et af
Kwalatas øvrige revirer. Indkvarteringen udgøres af et
hotel i byen.
Alt i alt en rejse der byder på en særpræget jagt med
udfordringer lidt ud over det sædvanlige, kombineret med
et rigt dyreliv og oftest et stærkt trofæ.
Læs mere om vores partner Kwalata Safaris og om
opholdet under partner og ophold!
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OPHOLD
OPHOLD

Kafue
Under jagten på Kafue Lechwe (1 dags jagt) forlænger man
normalt blot sin jagtrejse med 1 dag. Når man efter endt safari
kommer tilbage til Lusaka, forsætter i bil til Monze. Her benyttes
et hyggeligt lille hotel. Alle værelser er dejligt indrettet med A/C,
stort tv og tilhørende badeværelse. I fællesrum er der Wifi og en
lille restaurant samt receptionen. Der er ingen pool og øvrige
faciliteter. Næste morgen starter jagten tidligt, da man har en lille
times kørsel ind til Nationalparken, hvor jagten finder sted.
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PARTNER
PARTNER

Kwalata Safaris
Kwalata Safaris ved Peter Chipman og Sarge Karim har nu
igennem mere end 10 sæsoner indfriet vore forventningsfulde
safarikunders vildeste Afrika-drømme. Kombinationen af
enestående jagtområder og professionelt personale har i den
grad resulteret i mængder af toptrofæer. Vi har adskillige
”gengangere” som har jaget med denne oufitter flere gange . De
melder samstemmende om en helt enestående – og åbenbart
stærkt vanedannende – safaristemning på disse jagter. Alle
jagtområderne ligger meget langt fra alfarvej og destinationen er
derfor ikke særligt egnet for ikke-jagende ledsagere.
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REVIR
REVIR

Kafue
650.000 hektar delvist oversvømmet sletteland er hjemstedet for
arten Kafue lechwe, som også er det primære mål for jagten på
dette revir. Det flade område giver mulighed for at spotte dyrene
på lang afstand – det er i selve pürschen at den virkelige
udfordring ligger! Dyreliver i det frodige og altid vandrige område
er overvældende. Jagten her foregår som dagsudflugter fra
Zambias hovedstad Lusaka typisk i forlængelse af en jagt på et af
Kwalatas øvrige revirer. Indkvarteringen udgøres af et hotel i
byen.
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Pris og info på din rejse
Specifikation af priser

Priser
Beskrivelse

Mulige indlogeringsdatoer

Prisen inkluderer

Pris fra (pr. person)

Prisen inkluderer ikke

Transfer fra Lusaka - Kafue Flats

Hotel før og efter jagten

1 dags jagt med egen Ph.

Dip og Pack

Trofæ afgift af Kafue Lechwe uanset størrelse

Hjemsendelse af trofæ

Skinning og Field prep.

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-
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VILDTARTER
VILDTARTER

Jagt på Kafue Lechwe

Red Lechwe/Black
Lechwe/Kafue
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Om os

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

Rigtig mange jægere brænder fingrene på ”billige”

samme firma - bygger på mere end fire årtiers erfaring i

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

jagtrejsebranchen. Diana Jagtrejser blev grundlagt i

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

Svendborg, Danmark tilbage i 1974 af den internationale

jagtrejsekunde, hvori forskellen mellem et godt dansk

jagtrejseprofil Jan Krossteig, som den dag i dag fortsat er

bureau – med al den tryghed det indebærer – og en

aktionær og bestyrelsesformand i koncernen.

tvivlsom udenlandsk udbyder består.

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

Vi tilbyder vore kunder en ret enestående tryghed. Vores

verdens største jagtrejsebureau med jagtpartnere i mere

erfarne medarbejdere kender vore destinationer og kan

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

yde en særdeles kvalificeret rådgivning baseret på

været muligt i kraft af vores kunders tillid til vores

kundens individuelle ønsker. Booker man sin jagtrejse

virksomhed, vores partnere og den service vi yder. Vi

gennem os, er man sikret imod konkurs via den danske

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

Rejsegarantifond. Vort mangeårige medlemskab af Dansk

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

Rejsebureauforening er en sikkerhed for professionel

kunder med sig ind i vor virksomhed.

behandling gennem hele jagtrejseforløbet – også i tilfælde
af, at noget ikke går helt som planlagt. Som kunde hos os

Jagtrejsemarkedet har aldrig været mere kaotisk end

kan man forvente opbakning i døgndrift på vor nødtelefon i

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

tilfælde af, at noget som helst går skævt.

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.
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