
JAGT HOS MARROMEUJAGT HOS MARROMEU
SAFARISSAFARIS

Skal det være helt vildt? Marromeu Safaris er en anden samarbejdspartner i det imponerende

Zambesidelta. Her foregår jagten på Afrikas præmisser – i de næsten ufremkommelige sumpe er bøflerne,

flodhestene og krokodillerne på hjemmebane.

Udfordrende jagt Kræver moderat god
fysisk form

Indkvartering i hytte Big game Pürschjagt Safarijagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Jagt hos Marromeu SafarisJagt hos Marromeu Safaris

HØJDEPUNKTER

Fremragende jagt på bøffel
Jagtsafaris af meget høj klasse
Sable, waterbuck, bushbuck, krokodille, elefant
og leopard
Spændende pürschjagt

Overblik

Jagtlandet øst for Sydafrika og Zimbabwe, som i gamle
dage var kendt som Portugisisk Østafrika, er i rivende
udvikling. Jagtindustrien er i vækst og mulighederne i det
vildsomme land bliver flere og flere.

Bøffel er den primære vildtart, men derudover kan der
også jages så attraktive vildtarter såsom sable, waterbuck,
bushbuck, krokodille samt elefant og leopard.

Hvis man også ønsker at jage leopard, elefant og en
række af de attraktive antilopearter, må man bestille 14
jagtdage.

Jagten udgår hver dag fra campen med terrængående
køretøj (Argo), og efterhånden som man får lokaliseret den
enkelte vildtart pürsches til fods. Man skal være indstillet
på flere timers pürsch. Når man er på jagt på bøfler bliver
de ofte skudt på meget tæt hold, hvilket gør jagten utrolig
spændende. Der jages normalt fra tidlig morgen til mørkets
frembrud. Frokosten indtages oftest ude i terrænet
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OPHOLDOPHOLD

MarromeuMarromeu

Af og til vil man overnatte i en mindre fly-camp på en af de små
skovklædte øer, som ligger i deltaet. Langs de mange floder og
vandløb er der gode muligheder for fiskeri og fuglelivet i Coutada
10 er uden sammenligning noget af det flotteste man kan finde i
den sydlige Afrika. Elefanter er ikke noget sjældent syn og
området er også berømt for sine store skovleoparder.

Man vil blive indkvarteret i en klassisk bushcamp bestående af 4
gæstehuse, alle med privat bad og toilet, samt et opholds- og
spisehus opbygget af strå og palmeblade, samt en hyggelig
bålplads, hvor man om aftenen over en kølig drink genoplever
dagens oplevelser. Maden er af høj klasse og vildt indgår ofte i de
veltilberedte måltider.

Af og til, når man jager i fjerntliggende områder, benyttes mere
enkle teltcamps beliggende forskellige steder i det enorme
jagtområde.
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PARTNERPARTNER

Marromeu SafarisMarromeu Safaris

Marromeu Safari er den stolte koncessions ejer og ene-operatør
på det højt renommerede jagt område I Mozambique, Coutada
10.  Beliggende som den sydvestlige grænse af Marromeu
National Park, dækker denne jagtperle næsten 300.000 Ha af
storslået fri vildtbane. 

Vores partner der ejer Marromeu Safaris er glad for sit
samarbejde og livslange venskab med Outfitter og Professionelle
jæger Paul Ferreira, som har arbejdet med jagt i Sydafrika,
Zambia og Zimbabwe i mere end 30 år. Marromeu bestræber sig
på at opretholde meget høje standarder for etik og faglig stolthed i
denne fantastiske jagt-koncession.

Marromeu Safaris vil fortsat udbygge samarbejdet med den lokale
befolkning til at opretholde en god balance i området og dermed
også yderligere at forbedre trofæ kvaliteten, ved bekæmpelse af
krybskytteri. Marromeu Safaris klare mål er ikke kun at tilbyde en 
"jagt for livet", men et livslangt forløb med bæredygtig jagt og
naturoplevelser.
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REVIRREVIR

Coutada 10Coutada 10

Coutada 10 er beliggende i den østlige del af landet tæt på det
Indiske Ocean og det enorme Zambesi floddelta

Coutada 10 strækker sig faktisk helt ud til havet og ligger i den
sydlige del af Zambesi floddeltaet, hvor det i nord grænser op til
Marromeu reservatet. I sydøst grænser det til det Indiske Ocean,
hvilket gør området ganske unikt med omkring 50 km uspoleret
strand.

I deltaets vidtstrakte sumpområder lever en bestand på mere end
13.000 bøfler side om side med store flokke af sable, nyala og
waterbuck samt et mylder af mindre arter og selvfølgelig de
hjemmevante flodheste og krokodiller. Reviret er omkring 300.000
hektar stort og jagten er i sagens natur både udfordrende og
oplevelsesrig. Her møder man det vilde Afrika under fire øjne – og
det bliver et møde man aldrig glemmer!

Det primære transportmiddel på reviret er Argo amfibiekøretøjer –
de er de eneste maskiner, som kan tage sig frem gennem
deltaets mudrede sivskove, og bringe jægerne helt derud, hvor de
store flokke af bøfler holder til. I koncessionens skovpartier finder

man usædvanligt store mængder af de eftertragtede små-
antiloper blue og red duiker samt suni og oribi – altså hele fire
af de ti små på et og samme sted.

Terrænet i Coutada 10 er fladt men alligevel meget varieret. På
grund af de store nedbørsmængder er der masser af palmer
og langs de mange floder og vandløb finder man tæt skov med
mange forskellige træsorter.
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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

1 bøffel pr jæger (bøffeljagt)

Transfer med bil, Beira - Jagtcamp t/r

Jagt med prof. Hunter, skinners og trackers

Ophold med helpension og lokalt producerede

drikkevarer

Jagtlicens

Våbenlicens

lokale skatter

Al transport under jagten

Flyrejse København – Beira t/r

Lufthavnsskatter og afgifter ca. kr. 4.400,-

Våbenlicens US$ 200 pr. våben (ud over 1. våben)

Upgrade fra biltransfer - Charterfly til jagtområdet t/r

US$ 2.200,- for hele flyetDipping og pakning

Visum kr. 550,

Lufthavnsskat i Mozambique US$ 125,-

Trofæafgifter og licenser ud over inkluderede

Evt. overnatninger før eller efter jagten

Hjemsendelse af trofæer

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

Rejse- og afbestillingsforsikring

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

ULLA FREGERSLEV

Email: ulla@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 02

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2023 www.jagtrejser.dk Side 6



Trofæafgifter i US$: (afhængig af kvote)

Vildtart Minimum dage Licens Trofæafgift TOTAL US$

Elefant bis zu 49lbs 14 11000 11000 22000

Elefant bis zu 59lbs 14 11000 13000 24000

Elefant bis zu 69lbs 14 11000 15000 26000

Elefant mehr als 69lbs 14 11000 39000 50000

Leopard 14 2500 6000 8500

Hyäne 14 350 1700 2050

Büffel 10 1400 3000 4400

Flusspferd 10 1500 3500 5000

Sable 10 1200 5000 6200

Zebra 10 1500 2100 3600

Nyala 10 1200 2300 3500

Hartebeest 10 750 1200 1950

Eland 10 1400 2600 4000

Wasserbock 10 1200 750 1950

Krokodil 7 850 2050 2900

Reedbuck 7 350 500 850

Buschschwein 7 210 600 810

Warzenschwein 7 280 350 630

Buschbock 7 270 725 995

Duiker, Red 7 300 950 1250

Duiker, Blue 7 350 1000 1350

Duiker, Grey 7 250 300 550

Suni 7 350 1000 1350

Oribi 7 285 1050 1335

Grysbuck 7 350 1050 1400

Baboon 7 85 115 200

For vildtarter som er bestilt, men som ikke bliver nedlagt/anskudt skal der betales licens.
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Baseret på US-kurs pr. 12/10-2016. Vi tager forbehold for kursændringer i såvel op- som nedadgående retning.

Flypriser er udregnet på laves mulige bookingklasse.
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VILDTARTERVILDTARTER

Jagt hos Marromeu SafarisJagt hos Marromeu Safaris

Krokodille, Nil- Duiker, Blue Duiker, Red-flanked
Skriftantilope/Bushbuck,

Cape

Flodhest Cape Grysbuck Oribi Waterbuck

Eland/elsdyrantilope,

Livingstone, Patterson's

Suni,

Common/Suniantilope
Burchell's Zebra Nyala

Fortsættes på næste side ...
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VILDTARTERVILDTARTER

Jagt hos Marromeu SafarisJagt hos Marromeu Safaris

Elefant (Afrika) Grysbuck, Sharpes Bøffel, Caffer Leopard (Afrika)

Bavian/Baboon
Duiker, Grey/Duiker,

Grimm's (Common)
Sabel antilope (Afrika) Vortesvin/Warthog

Hyæne, Plettet
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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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