
JAGT I REGNSKOVEN IJAGT I REGNSKOVEN I
CAMEROUNCAMEROUN

Vor partner råder over mere end 1.000.000 ha vildnis fordelt på ni koncessioner. Her kan vi tilbyde

jagtsafaris af høj klasse og to vidt forskellige typer af jagt, som dette spændende jagtland er berømt for;

nemlig jagt i tropisk regnskov og på subtropisk savanne.

Svær jagt Kræver moderat god fysisk
form

Indkvartering i hytte Pürschjagt Safarijagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Jagt i regnskoven i CamerounJagt i regnskoven i Cameroun

HØJDEPUNKTER

1.000.000 hektar vildnis
Jagtsafaris af meget høj klasse
Den smukke orange og hvidstribede
bongoantilope
Det store væld af dyrearter tiltrækker berettiget
opmærksomhed fra internationale storvildtjægere

Overblik

I regnskoven er det den smukke orange og hvidstribede
bongoantilope som er målet for de fleste jægeres
anstrengelser. Men også de små skovelefanter,
sitatungaer, skovbøfler, giant forest hogs og et væld af
eksotiske duikers, som kun kan jages her, tiltrækker
berettiget opmærksomhed fra internationale
storvildtjægere.

Regnskoven

I regnskoven i den sydlige del af Cameroun har vor
partner hele fire safari koncessioner, som dækker et areal
på i alt 600.000 ha. Koncessionerne, Boumba, Lognia, Dja
og Ndama ligger mellem tre nationalparker, Boumba Bek,
Lokomo og Dja, forholdsvis tæt på grænsen til den
Centralafrikanske Republik og Congo.

Selv om man principielt godt kan køre til jagtområderne fra
hovedstaden Douala ad små og dårlige grusveje (to dage),
er den mest praktiske måde at komme til reviret på at
chartre et fly. Vor partner har fly til regnskoven to gange
om måneden, og man kan således dele flyet med andre
jægere, og dermed spare en del omkostninger.

Jagtmetoderne er noget anderledes her end på savannen.
Den meste eftertragtede vildtart i regnskoven er den sky
bongo.

Jagtperioden i regnskoven er fra midten af marts til
slutningen af juli. 

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

TINA JEPPESEN

Email: tina@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 29
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OPHOLDOPHOLD

Jagtcamp i regnskoven Jagtcamp i regnskoven 

Alle camps er bygget op som en traditionel vestafrikansk safari
camp, med stråtækte hytter, runde eller firkantede afhængig af
den lokale byggestil, alle med privat bad og toilet, samt fælles
opholds- og spisehytte. Man har overalt tilstræbt at campen er
placeret i naturskønne omgivelser, enten ved en flod, eller et godt
udsigtspunkt, så man også kan studere det rige og varierede
dyre- og fugleliv i og omkring campen. Forplejningen er af høj
standard og hele stemningen i campen er meget hyggelig. Af og
til vil man overnatte nogle dage i en såkaldt fly-camp, hvis jagten
på en bestemt vildtart foregår langt væk fra hovedcampen.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

TINA JEPPESEN

Email: tina@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 29
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PARTNERPARTNER

Mayo Oldiri Mayo Oldiri 

Vor partner er en af de ældste og mest velrenommerede outfittere
i det vigtige cantralafrikanske jagtland Cameroun. Firmaet råder
over mere end 1.000.000 hektar vildnis fordelt på 9 koncessioner.
Her kan vi tilbyde begge de vidt forskellige typer af jagt, som dette
spændende jagtland er berømt for blandt jægere: Jagt i tropisk
regnskov og på subtropisk savanne. I regnskoven er det den
smukke orange og hvidstribede bongoantilope som er målet for
de fleste jægeres anstrengelser. Men også de små skovelefanter,
sitatungaer, skovbøfler, giant forest hogs og et væld af eksotiske
duikers, som kun kan jages her, tiltrækker berettiget
opmærksomhed fra internationale storvildtjægere.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

TINA JEPPESEN

Email: tina@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 29
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REVIRREVIR

Regnskoven i CamerounRegnskoven i Cameroun

I regnskoven i den sydlige del af Cameroun har vor partner hele
fire koncessioner, som dækker et areal på i alt 600.000 ha.
Koncessionerne, Boumba, Lognia, Dja og Ndama ligger mellem
tre nationalparker, Boumba Bek, Lokomo og Dja, forholdsvis tæt
på grænsen til den Centralafrikanske Republik og Congo.

I nogle af jagtområderne er der en del skovveje, således at man
kan komme rundt med bil, og i andre er der kun et minimum af
veje, og man er derfor henvist til at transporten rundt i området 
foregår henholdsvis pr. båd og til fods.

Selv om man principielt godt kan køre til jagtområderne fra
hovedstaden Douala ad små og dårlige grusveje (to dage), er den
mest praktiske måde at komme til reviret på at chartre et fly. Vor
partner har fly til regnskoven to gange om måneden, og man kan
således dele flyet med andre jægere, og dermed spare en del
omkostninger.

Jagtmetoderne er noget anderledes her end på savannen.  Den
meste eftertragtede vildtart i regnskoven er den sky bongo.

Efter en regnskylle søger bongoerne ud i det lidt mere åbne
terræn, og vil typisk krydse de skovveje, som tømmerselskabet
i området har anlagt. Det er også muligt at finde friske spor ved
de mange forskellige saltslik. Når man så har lokaliseret et
friskt og lovende spor, begynder pygmæ sporernes
imponerende arbejde, hvor de begynder sporarbejdet i den
tætte, tætte regnskov. Jægere og hunde følger pygmæerne, og
ikke før hundene rent faktisk kan se bongo’en bliver de sluppet
og kan så stille bongoen, indtil jægeren kan komme frem til
skudafgivelse på meget tæt hold.

Skovelefanterne jages på samme måde, men uden brug af
hunde. Andet vildt, såsom sitatunga og giant forest hog jages
fra lysninger, såkaldte ”jungle savannahs”, og endelig jages
duiker ved lokkekald.

Jagtperioden i regnskoven er fra midten af marts til slutningen
af juli.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

TINA JEPPESEN

Email: tina@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 29
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

16 dages safari med 14 jagtdage

1:1 jagt/jagtføring med erfaren prof. hunter, tracker og

skinner

Ophold med helpension og drikkevarer

Daglig vaskeservice

Modtagelse i lufthavnen

Al transport under jagten

Feltpræparation af trofæer

Flyrejse til og fra Douala 

Charterfly/transfer med bil til regnskoven

Trofæafgifter

Big game licens € 1.575

Small game licens € 625

Dip & pack € 1.500

Visum og våbentilladelse

Trofæafgifter afregnes kontant i jagtområdet efter

jagten

Præparering af trofæer, dipping/packing o.s.v

Hjemsendelse af trofæer

Rejse- og afbestillingsforsikring

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

TINA JEPPESEN

Email: tina@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 29
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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

TINA JEPPESEN

Email: tina@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 29
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VILDTARTERVILDTARTER

Jagt i regnskoven i CamerounJagt i regnskoven i Cameroun

Python Bøffel, Dværg Duiker, Black-fronted Skovelefant, Afrikansk

Penselsvin/Bush Pig Duiker, Bay- Duiker, Yellow-backed Civet Cat

Duiker, White-

bellied/Gabon Duiker 
Duiker, Peter's Bates Pygmæ Antilope Bongo, Western

Fortsættes på næste side ...
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VILDTARTERVILDTARTER

Jagt i regnskoven i CamerounJagt i regnskoven i Cameroun

Kæmpeskovsvin Duiker, Blue Sitatunga

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

TINA JEPPESEN

Email: tina@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 29
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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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HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@limpopo.dk
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