
TROFÆPAKKE HOSTROFÆPAKKE HOS
FRONTIER SAFARISFRONTIER SAFARIS

Søger du en pakke inkl. trofæer? Så har vi en alsidig, spændende og billig pakke til dig her!

Udfordrende jagt Kræver moderat god fysisk
form

Indkvartering i lodge Pürschjagt Safarijagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Trofæpakke hos Frontier SafarisTrofæpakke hos Frontier Safaris

HØJDEPUNKTER

Jagtområde på 27.000 hektar – altså ingen
småhegn
Utrolig natur
Varieret vildtbestand
Pakke inkl. trofæer

Overblik

På de fleste jagter betaler man både for jagt og ophold +
trofæafgift for hvert enkelt trofæ man nedlægger. Men vi
kan fornemme, at mange efterlyser en pakke, hvor det
hele er samlet i én pris. Dette kan vi nu tilbyde hos Frontier
Safaris.

Når du skal jage hos Frontier Safaris, flyver du til Port
Elizabeth, hvor de henter dig. Og du bor midt i deres
jagtområde, med en fantastisk udsigt udover den
storslåede natur. Her jages der i ét sammenhængende
område på hele 27.000 ha, med en fremragende
vildtbestand.

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

Ophold - Frontier SafarisOphold - Frontier Safaris

Campen ligger smukt med udsigt over bushen, hvor man bliver
indkvarteret i rummelige bungalows bygget af sten fra bushen,
med eget bad og toilet, og med en fantastisk udsigt. Der er 16
bungalows i alt, så stedet er også bygget til at kunne tage større
grupper. Der er også en swimmingpool, hvis man får brug for at
blive kølet ned. Måltider indtages enten i den fælles lodge eller i
bomaen, hvor maden bliver serveret i nogle dejlige omgivelser
med bål om aftenen og hvor der er også er en dejlig bar.

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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PARTNERPARTNER

Frontier SafarisFrontier Safaris

Frontier Safaris jager på deres område Burchell Game Reserve i
Eastern Cape provinsen i Sydafrika. Dette område ligger ca. 110
km fra lufthavnen i Port Elizabeth, hvortil man flyver indenrigs fra
Johannesburg. Frontier Safaris henter og bringer naturligvis deres
gæster fra/til Port Elizabeth. Burchell Game Reserve er på
ufattelige 27.000 ha. Et virkelig smukt område, som mange steder
er kuperet og bjergrigt, men der findes også flade, og mere åbne
områder både i dalene og på toppen af bjergene. Vi har nu
arbejdet sammen med Frontier Safaris i 8 sæsoner, og de
jægere, vi sender derned, kommer hjem med meget fine
tilbagemeldinger ! 

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

Frontier SafarisFrontier Safaris

Frontier Safaris jagtområde er på 27.000 ha i et område, der både
byder på åbne sletter, bjerge og tæt bush. I jagtområdet kan der
jages en masse arter, dog ingen af de fem store, men der er en
meget stor variation af antiloper lige fra den lille Grey duiker til
den store Cape Eland.

Prisen er ren discount, men hverken jagten, indkvarteringen,
forplejningen eller trofækvaliteten fejler noget. Tværtimod! Jagten
afvikles på et velplejet revir, rigeligt stort til at vildtet kan leve et
naturligt liv i bushen. Her jager man på gammeldags vis til fods,
efter at vildtet er spottet fra bilen. På stedet findes en stærk
bestand af alle de i området hjemmehørende arter af antiloper,
såsom kudu, blue og black wildebeest, eland, waterbuck, oryx og
zebra. Ialt er ca. 30 vildtarter jagtbare på området!

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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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 - 21. december 2023  30.595,00,- Kr.
(Ledsager 8.995,00,- Kr.)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

Transport fra Port Elizabeth lufthavn til jagtområdet t/r

10 dages jagt 1:1

11 dages ophold med helpension og soft drinks, øl og

vin

Vaskeservice

Al transport under jagten

Afskydning af 6 trofæer pr. jæger samt skinning og

foreløbig trofæbehandling i campen (de 6 trofæer er: 1

Kudu, 1 Oryx eller 1 Burchells Zebra, 1 Blue eller Black

wildebeest eller Hartebeest, 1 Impala, 1 Vortesvin og 1

Blesbok)

Flybillet

Evt. ekstra trofæafgifter udover de 6 inkluderede

Alkoholiske drikkevarer udover øl og vin

Drikkepenge

Konservator-arbejde og hjemsendelse

Evt. leje af riffel + patroner

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

Evt. forsikringer.

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

LINDA BERTELSEN

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

Trofæpakke hos Frontier SafarisTrofæpakke hos Frontier Safaris

Kudu, East Cape Oryx, Gemsbok Blue Wildebeest
Hvidhalet gnu/Black

Wildebeest

Impala Vortesvin/Warthog Bontebok/Blesbok/Blisbuk

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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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
Telefon: (+45) 63 21 43 17

LINDA BERTELSEN

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