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Fantastisk vildtbestand i flot og anderledes natur

Udfordrende jagt Kræver moderat god fysisk
form

Indkvartering i lodge Safarijagt Selektions-/hundyrsjagt
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HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Antilopejagt hos Osonjiva Hunting SafarisAntilopejagt hos Osonjiva Hunting Safaris

HØJDEPUNKTER

Flot og anderledes natur
Fladt jagtområde med hochsitze – ikke fysisk
krævende
Fantastisk vildtbestand

Overblik

Osonjiva ligger ca. 3 timers kørsel fra Windhoek lufthavn, i
nærheden af Waterberg nationalpark og byen Otjiwarongo.

Man bliver afhentet i lufthavnen og kørt til Osonjiva, hvor
man kan nyde den flotte og anderledes natur undervejs,
ligesom man kan få en god snak om landet og den
forestående jagt. Jagtområdet er ikke fysisk krævende, da
det er forholdsvis fladt. Der er desuden placeret nogle
hochsitze rundt i jagtområdet.

Ønskes en bjergzebra, kræver det imidlertid en rimelig god
kondition, da denne jagt finder sted i nogle bjergrige
områder, som ligger ca. 3 timers kørsel fra farmen. Her får
man til gengæld en oplevelse ud over det sædvanlige.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

LINDA BERTELSEN

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

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

Osonjiva LodgeOsonjiva Lodge

Indkvarteringen i lodgen, der er opført i klassisk afrikansk stil i
sten med stråtage, er virkelig komfortabel og giver helt af sig selv
den rette Afrika-stemning under opholdet. På Osonjiva bor man
virkelig flot. Lodgen består nu af 2 executive suiter med minibar, 2
dobbeltværelser, 1 familie-værelse og 2 2-sengs-værelser. Hvert 
værelse er individuelt dekoreret og udstyret med elektroniske
bokse, vandautomater og tilhørende badeværelse.

Alle suiter og værelser er med air-condition. Der er således plads
til 16 gæster. Standarden på Osonjivas indkvartering ligger over
gennemsnittet i Namibia. Udover værelserne er der en stor dejlig
have med swimmingpool, en opholds- og spisebygning med pejs
og bar samt bålplads i gårdhaven. Meget familievenlig
indkvartering.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

LINDA BERTELSEN

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

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

Osonjiva Hunting SafarisOsonjiva Hunting Safaris

Den mangeårige ejer af Osonjiva - Tinus van Rensburg - fik i
2021 desværre et hjerteanfald, og døde. Vi var rigtig kede af at
modtage denne besked, da vi har haft et langt og godt
samarbejde med Tinus.

Flere af vores kunder har gennem årene muligvis stiftet
bekendtskab med Tinus´ midterste søn, Johan. Johan, som nu er
blevet 38 år, har nu overtaget sin fars farm, så det kører videre i
familiens ånd. I mellemtiden er Johan også blevet Big Game PH. 

Han er også uddannet professionel Tour Guide, og vi tilbyder
derfor gerne - i samarbejde med ham - en kombineret rejse med
jagt på Osonjiva og en sightseeing-tur rundt i Namibia efter jagten
med Johan som guide. Kom med dine ønsker, så giver vi gerne et
tilbud på dette. 

På Osonjiva tager de gerne imod "enlige" jægere, ægtepar,
familier og mindre grupper af jagtkammerater. 

 

HAR DU
SPØRGSMÅL?

LINDA BERTELSEN

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

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

OsonjivaOsonjiva

Osonjiva Hunting Safaris er en kendt og elsket af skandinaviske
jægere, som har besøgt destinationen igennem de mange  år
Limpopo Travel har repræsenteret dem. Her jages de typiske
namibiske antilopearter og trofæafgifterne er særdeles lave på
attraktive arter såsom oryx, red hartebeest, blue wildebeest og
vortesvin.

Vildtbestanden på denne jagtfarm er fantastisk og trofækvaliteten
er rigtigt god. Familien, som ejer stedet, driver også et af
Namibias mest anerkendte konservatorværksteder (se
www.namibia-taxidermy.com) og besidder også af den grund et
indgående kendskab til jagtbranchen i Namibia, hvilket naturligt
afspejler sig i en kundetilpasset service ud over det sædvanlige.

Om du er erfaren antilopejæger eller nybegynder betyder ikke så
meget – Osonjiva tilbyder de perfekte rammer for dit næste
eventyr!

HAR DU
SPØRGSMÅL?

LINDA BERTELSEN

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

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17
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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 - 23. november 2023  28.395,00,- Kr.
(Ledsager 18.995,00,- Kr.)

Pris pr. jæger 2:1 25. maj 2023 - 23. november 2023  24.695,00,- Kr.
(Ledsager 18.995,00,- Kr.)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

Flyrejse København-Windhoek t/r 

Lufthavnsskatter

8 dages ophold med helpension og soft drinks 

7 dages jagt med professionel jæger, skinner og

tracker

Al transport under jagten

Jagtlicens

Vaskeservice

Skinning og foreløbig trofæbehandling i campen

Transfer af trofæer til konservator

Namibiansk moms på 15 %

1 % regeringsafgift på ophold

Trofæafgifter

Konservator-arbejde og hjemsendelse af trofæer

Alkoholiske drikkevarer (der kan købes en drinkspakke

til Euro 150 pr. person for ugen - skal afregnes direkte) 

Evt. leje af riffel + patroner.

Drikkepenge

Rejse- og afbestillingsforsikring

EU ansvarsforsikring, kr. 59 pr. person

Alt som ikke er nævnt under ”priserne inkluderer”

HAR DU
SPØRGSMÅL?

LINDA BERTELSEN

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

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17
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Trofæprisliste 2023 (EURO)

 - Kudu 1950

Brun hyæne 1200 - Klipspringer 1950

Black-faced Impala 1800 - Lechwe 4500

Black Wildebeest 1150 - Nyala 4500

Blue Wildebeest 750 - Struds 600

Blesbok 850 - Red Hartebeest 750

Caracal/Lynx 300 - Roan 7500

 - Springbuck 550

Damara Dik-Dik 1800 - Steenbuck 380

Duiker 380 - Sable 7500

Eland 1950 - Vortesvin 450

Giraf 1500 - Vortesvin nr 2 250

Gemsbok(Oryx) 500 - Waterbuck 1950

Gemsbok(Oryx)nr2 250 Zebra Burchell 1050

Impala 500 Zebra Hartmann 1050

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?

LINDA BERTELSEN

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

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

Antilopejagt hos Osonjiva Hunting SafarisAntilopejagt hos Osonjiva Hunting Safaris

Red Lechwe/Black

Lechwe/Kafue Bavian/Baboon Blue Wildebeest
Hvidhalet gnu/Black

Wildebeest

Kudu, Greater/Kudu, Stor
Duiker, Grey/Duiker,

Grimm's (Common)
Oryx, Gemsbok Struds, Ostrich

Ørkenlos, Caracal (Afrika) Hartebeest, Red Springbuk Dik Dik, Damara, Kirk's

Fortsættes på næste side ...
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VILDTARTERVILDTARTER

Antilopejagt hos Osonjiva Hunting SafarisAntilopejagt hos Osonjiva Hunting Safaris

Nyala Vortesvin/Warthog Giraf
Sjakal, Skaberaksjakal/Blac

k-backed Jackal

Burchell's Zebra Impala Steenbuck/Stenantilope Waterbuck

Gepard (Afrika) Sabel antilope (Afrika) Impala, black-faced Bontebok/Blesbok/Blisbuk

Fortsættes på næste side ...
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VILDTARTERVILDTARTER

Antilopejagt hos Osonjiva Hunting SafarisAntilopejagt hos Osonjiva Hunting Safaris

Hvidt Næsehorn Zebra, Bjerg Roan
Eland/elsdyrantilope,

Livingstone, Patterson's

HAR DU
SPØRGSMÅL?

LINDA BERTELSEN

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

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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