
STORVILDTJAGT HOSSTORVILDTJAGT HOS
KWALATA SAFARIS IKWALATA SAFARIS I

ZAMBIAZAMBIA

Drømmer du om en fantastisk jagt i ”det ægte” Afrika? Så er denne rejse noget for dig.

Udfordrende jagt Kræver moderat
god fysisk form

Indkvartering i hytte Indkvartering i
lodge

Indkvartering i telt Big game Pürschjagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Storvildtjagt hos Kwalata Safaris i ZambiaStorvildtjagt hos Kwalata Safaris i Zambia

HØJDEPUNKTER

Kwalata Safaris har jagtretten til nogle af de
bedste jagtområder i Zambia
Unik mulighed for at jage flere specielle og
spændende arter
Zambia er mest kendt for rigdommen af løver,
leoparder og elefant
Enestående bøffeljagt med masser af udfordring
Store mængder af trofæer

Overblik

I Zambia har man en en unik mulighed for at jage flere
specielle og spændende arter som puku, black- og kafue
lechwe, sitatunga og defassa waterbuck. Desuden er arter
som Livingstone eland, Lichtenstein hartebeest, oribi,
flodhest og krokodille flot repræsenteret. Dog er Zambia
mest kendt for rigdommen af løver, leoparder og bøfler, så
drømmer du om en uforglemmelig jagt på disse arter er
Zambia det rigtige valg.

Den bedste jagtpartner i Zambia

Kwalata Safaris har i dag jagtretten til nogle af de bedste
jagtområder i Zambia. Igennem de sidste mere end 10
sæsoner har vi haft et rigtig godt samarbejde med Ph
Sarge Karim og Peter Chipman som er indehaver af
Kwalata Safaris. Når man ankommer til Zambia i
jagtcampen, kan man mærke en helt speciel atmosfære.
Man føler sig virkelig velkommen blandt de lokale
Zambianere, der arbejder for Kwalata Safaris.

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

Kwalata SafarisKwalata Safaris

Campen er en af de bedste i Luangwa og er smukt beliggende
ned til floden. Det er en permanent camp med 5 stråtækte huse
med gode værelser med privat bad/toilet, samt hyggelige fælles
opholdsfaciliteter.

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

Kwalata SafarisKwalata 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.

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

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2023 www.jagtrejser.dk Side 4



REVIRREVIR

Nyamvu Game Reserve Nyamvu Game Reserve 

Dette private jagtområde på cirka 350 kvadratkilometer er
beliggende i Luangwa-dalen, på den modsatte side af luangwa
floden i forhold til West Petauke G.M.A.. I betragtning af hvor
fjernt dette område ligger, er lejren smuk og fuldt moderne med
varmt og koldt rindende vand, toilet, strøm fra generator og
solenergi, elektriske og gas-køleskabe, WiFi og mobil service.
Lejren kan nås med privat charterfly (de aktuelle omkostninger
oplyses ved booking) eller ved at køre ca. 6,5 timer fra Lusaka.
Hvis du vil se en masse Roan og have mulighed for at nedlægge
en stor Roan, er dette så godt, som det bliver. Området har også
en mindre bestand af Sable og Leopard. Af en eller anden grund
producerer disse bakker altid nogle fremragende Leoparder hvert
år. Derudover finder du også masser af god Chobe Bushbuck,
Greater Kudu, Common Waterbuck, Crocodile og Hippo! Ud over;
Cape Buffalo, Elephant, Lion, Lichtensteins Hartebeest, Puku,
Zebra, Impala, Civet Cat, Common Duiker, Hyena, Bushpig,
Klipspringer, Warthog, Baboon og Vervet Monkey.

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

Nyankolwe Game Reserve Nyankolwe Game Reserve 

Dette private jagtområde er cirka 550 kvadratkilometer stort og
beliggende i Luangwa-dalen. Området grænser op til den sydlige
grænse af South Luangwa National Park, Chisomo Game
Management-området, Luangwa-floden og Muchinga
Escarpment. Vi har to lejre i dette område: Nyala Camp og
Rehana Camp. Vildt i dette område er: Baboon, Burchells Zebra,
Cape Buffalo, Chobe Bushbuck, Civet Cat, Common Waterbuck,
Common Duiker, Crocodile, Elephant, Hippo, Hyena, Impala,
Klipspringer, Kudu, Leopard, Lion, Lichtensteins Hartebeest,
Puku, Roan, Vervet Monkey and Warthog. Dette område kan nås
ved at køre ca. 7,5 timer fra Lusaka eller med privat luftcharter
(begge priser oplyses ved booking).

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

Mwanya Game Management AreaMwanya Game Management Area

Mwanya, der udtales “Wanya,” er nord for Lupande i Luangwa-
dalen. Dette område deler sin vestgrænse med South Luangwa
National Park og sin østgrænse med Lukusuzi National Park, det
omfatter ca. 1.500 kvadratkilometer. Området kan nås ad vej og
med fly. Den foretrukne metode til / fra Mwanya er med daglige
kommercielle flyvninger fra Lusaka til MFuwe Lufthavn. Dette er
en times flyrejse og koster cirka $ 750,00 pr. Person tur / retur
(prisen kan ændre sig). Mwanya er et fremragende biggame
område med god Bøffel bestand og en forholdsvis tæt bestand af
Leopard. Her er også en meget imponerende Plains Game-
bestand.  Arterne her inkluderer Burchells Zebra, Chobe
Bushbuck, Cape Buffalo, Common Waterbuck, Cookson
Wildebeest, Crocodile, Duiker, Elephant, Grysbok, Hippo, Hyena,
Imapala, Kudu, Leopard, Lichtensteins Hartebeast, Lion,
Livingstone Eland, Puku, Roan, Steenbok og Warthog.

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

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2023 www.jagtrejser.dk Side 7



REVIRREVIR

MuFunta AreaMuFunta Area

Sable Heaven.

Dette gigantiske område på cirka 2.200 kvadratkilometer ligger i
det vestlige Zambia. Vi omtaler det ofte som det ”vilde, vilde vest”
med sin østlige grænse, op til Kafue National Park, og dens
nordlige grænse er Kasowso Busanga G.M.A. og dets sydlige
grænse er Bill Bill og Mulobezi G.M.A.'er. Miombo Woodlands og
de store græssletter er her det primære habitat. Uden tvivl er
Sable-jagt her i verdensklasse. 

Ud over Sable i verdensklasse lever følgende dyr her i gode til
fremragende tal: Bushpig, Civet Cat, Common Duiker, Grysbok,
Kudu, Leopard, Lion, Lichtensteins Hartebeest, Oribi, Common
Reedbuck, Roan og Warthog. Følgende dyr kan også jages her;
dog mindre hyppigt: Bushbuck, Cape Buffalo, Impala og
Livingstone Eland. Her er en smuk telt lejr med tre gæste telte,
der hver har eget badeværelse med brusebad, toilet og håndvask.
Der leveres elektricitet fra generator og solcellepaneler. Alle
gangstier og på telt-verandaer forefindes olielanterner. Den
bedste måde at nå lejren fra Lusaka på er ved at køre. Det er en
7 timers tur gennem noget af det smukkeste, mest naturskønne,

vildt-rige land, Afrika har at byde på. Undervejs krydses Kafue-
floden og man kører gennem Kafue Nationalpark.

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

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2023 www.jagtrejser.dk Side 8



REVIRREVIR

Lower Lupande Game Management AreaLower Lupande Game Management Area
(G.M.A.)(G.M.A.)

Beliggende i South Luangwa Valley, der deles cirka 70 kilometer
grænse med South Luangwa National Park og Luangwa floden.
Dette område nås ad vej og med fly. Den foretrukne rejsemetode
til Lower Lupande er dog med daglige kommercielle flyvninger fra
Lusaka til MFuwe Lufthavn. Dette er en times flyrejse og koster
cirka $ 750,00 pr. Person tur / retur (forbehold for pris). Herefter
følger en kort køretur fra MFuwe Lufthavn til lejren. Lower
Lupande er et exceptionelt biggame område med fremragende
bestande af Cape Buffalo, Krocodile, Elefant, Flodhest, Leopard
og Løve. Plainsgame, der oftest findes her, er bavian, Burchells
zebra, Chobe Bushbuck, Common Waterbuck, Duiker, Grysbok,
Hyena, Impala, Klipspringer, Kudu, Steenbok, Vervet Monkey og
Warthog.

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

Kafue FlatsKafue Flats

Kafue Lechwe.

De fleste af disse safarier udføres som følger: Vores jægere
ankommer til Lusaka eftermiddag før deres jagt. Vores partner
møder dig ved ankomsten og kører dig til hotellet efter eget valg
eller vi assisterer med valg af hotel. Tidligt næste morgen vil
vores professionelle jæger og hans trackere hente dig og køre dig
til Lochinvar / The Kafue Flats (det eneste sted på det afrikanske
kontinent, hvor der kan jagtes Kafue Lechwe.)

Det er en jagtoplevelse, du aldrig vil glemme. På en normal dag
ser du hundreder og hundreder af Kafue Lechwe. Du vil
formentlig opleve at det er som om at antilopen har en
afstandsmåler, for hver gang du nærmer dig 250-300 meter
begynder flokken af gå væk fra dig. Medmindre du er heldig, skal
du formentlig stalke flere gode trofæer, inden du kan nedlægge
denne prægtige antilope. En fladt skydende riffel gør opgaven
lettere. Efter du har nedlagt din Kafue Lechwe vender du tilbage
til Lusaka den samme eftermiddag/nat og dine afrikanske
eventyrer kan forsætte.

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

Illinda AreaIllinda Area

Primært til Sitatunga og Sable.

Dette område er cirka 45.000 Ha stort og ligger i den nordvestlige
del af Zambia. Området ligger langs den vestlige grænse af Kafue
National Park. Ligeledes afgrænses det af Kasonso Busanga
G.M.A og Lunga G.M.A.'er. De to absolutte stjerne i dette område
er ubetinget Zambezi Sitatunga og Sable. Her findes også
Bushpig, Bushbuck, Duiker, Grysbok, Kudu, Lichtensteins
Hartebeest, Oribi og Warthog.

Lejren kan nås ved at køre cirka 8 timer fra Lusaka eller en 1
times charterfly, der lander 40 minutter fra lejren. Lejren er meget
afsides beliggende, men naturligvis ren og behagelig. Her
forefindes gode senge, varm brusebad, god mad og service, der
inkluderer eget vaskeri, Her vaskes og stryges dagligt. Igen, dette
er et af de få steder i verden, hvor du kan kombinere Sitatunga og
Sable.

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

Bangweulu SwampBangweulu Swamp

Ønsker du at jagte Zambezi Sitatunga og Black Lechwe.

Finder disse safarier sted i Bangweulu Game Management Area;
oftest benævnt Bangweulu-sumpen. Det ligger i det nordlige,
centrale Zambia. Her kan yderlig jages Black Lechwe, Zambezi
Sitatunga, Tsessebe, Reedbuck og Oribi. Dette er det eneste sted
i Afrika hvor du finder Black Lechwe på den frie vildtbane. De
tælles i tusinder. Ofte er den mest vanskelige opgave at få en stor
Lechwe-tyr adskilt fra flokken.

Antal af Sitatunga er også gode her. Disse jagter udøves normalt
fra en machan (meget høj primitiv hochsitz) ved eller nær
sumpkanten. Fra din machan vil du afsøge papyrusområder fra
daggry i de første to timer om morgenen og igen i de sidste to
timer på dagen, idet du prøver at finde en troféklasse tyr. Mange
toptrofæer af Tsessebe er ligeledes nedlagt i Bangweulu-
området, masser af Oribi og gode antal Reedbuck ligeså. Lejren
her er en teltlejr. Dette område nås bedst ved charterflyvning fra
Lusaka, cirka 90 minutter hver vej, med de omtrentlige
omkostninger på ca. $5.000,00 US. til det private charter.

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

West Petauke Game Management AreaWest Petauke Game Management Area

Beliggende i den sydlige spids af Luangwa-dalen, der omfatter
mere end 1.000 kvadratkilometer, hvor områdets østlige grænse
primært udgøres af Luangwa-floden. Følgende dyrearter findes
her: Cape Buffalo, Chobe Bushbuck, Crocodile, Duiker, Elephant,
Grysbok, Hyena, Hartebeest, Hippo, Impala, Kudu, Leopard, Lion,
Puku, Roan, Waterbuck og Warthog. Hovedcampen er bygget på
bredden af Luangwa-floden med en smuk udsigt, der holder vores
gæster underholdt, mens de nyder at se masser af vildt komme
ned til floden og drikke. Her er lejren traditionel opbygget i strå,
meget lig de gamle safaridage. Dog byder campen på alle
behagelige faciliteter så som bruser, toilet, rene lagner,
håndklæder, daglig vaskeservice, fremragende måltider, gas,
elektricitet, WiFi og mere. Området kan nås ad vej, cirka 7 timers
kørsel fra Lusaka eller med privat charter fly. Priserne for disse
tjenester angives ved reservation af din safari.

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)

10 dages jagt på Tuskless elefant, bøffel, hippo,
krokodille og antiloper 1:1

1. juni 2023 - 22. november 2023 $21,995.00
(Ledsager $3,795.00)

10 dages jagt på elefant, bøffel og antiloper, 1:1 1. juni 2023 - 22. november 2023 $34,995.00
(Ledsager $3,795.00)

10 dages jagt på roan, sable og antiloper 1. juni 2023 - 22. november 2023 $22,495.00
(Ledsager $3,795.00)

10 dages jagt på sitatunga, sable og antiloper
1:1

1. juni 2023 - 22. november 2023 $22,495.00
(Ledsager $3,795.00)

14 dages jagt på leopard og antiloper, 1:1 1. juni 2023 - 18. november 2023 $37,995.00
(Ledsager $5,295.00)

21 dages jagt på løve, bøffel og antiloper, 1:1 1. juni 2023 - 11. november 2023 $82,995.00
(Ledsager $7,895.00)

21 dages jagt på løve, leopard, bøffel og
antiloper, 1:1

1. juni 2023 - 11. november 2023 $109,995.00
(Ledsager $7,895.00)

7 dages jagt på Tuskless elefant og antiloper
(ikke bøffel) 1:1

1. juni 2023 - 25. november 2023 $11,495.00
(Ledsager $2,695.00)

7 dages jagt på bøffel og antiloper 1:1 1. juni 2023 - 25. november 2023 $18,995.00
(Ledsager $2,695.00)

7 dages jagt på hippo, krokodille og antiloper
1:1

1. juni 2023 - 25. november 2023 $13,995.00
(Ledsager $2,695.00)

7 dages jagt på sable og antiloper 1. juni 2023 - 25. november 2023 $16,495.00
(Ledsager $2,695.00)

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

7 dages jagt på sitatunga og antiloper 1:1 1. juni 2023 - 25. november 2023 $18,995.00
(Ledsager $2,695.00)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

Jagt med professionel jæger

Ophold i jagtcamp med fuld forplejning og drikkevarer

(ikke alkohol)

Trofæbehandling i campen

Vaskeservice

Al transport under jagten

Concession Fee

Jagtlicens og våbenlicens US$ 900,-

Dip & Pack US$ 1.500,-

Flyrejse København-Lusaka

Lufthavnsskatter

Kørsel Lusaka – Jagtrevir US 1.000,- - 1.500,-

Jagt i Lower Lupande, fly til Mfuwe ca. US 750,-

Trofæafgifter og hjemsendelse af trofæer

Afrejse afgift i Lusaka lufth. (30 US$)

Import afgift ammunition. (2 US$/patron)

Drikkepenge

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

Evt. hotelovernatninger før og efter jagt i Lusaka

Rejse- og afbestillingsforsikring

Behandling af visumansøgning og visum afgift (i alt kr.

600)

Alt som ikke er nævnt under priserne inkluderer

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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VIGTIGT: 

Uanset om der er booket 7 eller 10 dages jagt, skal alle ønskede vildtarter bestilles ved booking, ellers kan der desværre ikke

garanteres muligheden for den ønskede vildtart.

Jagten bør derfor også bookes  i god tid (ca. 6-12 mdr. før)

Anskudt vildt = nedlagt vildt + 16%VAT

Trofæafgifter betales for nedlagte trofæer samt anskydninger

Trofæprisliste (USD)

Lion $42.495 - Oribi $895

Baboon $245 - Reedbuck $895

Chobe bushbuck $1.095 - Bushpig $895

Buffalo $4.250 - Warthog $850

Elephant $15.895 - Sable $7.395

Leopard $10.595 - Roan $7.395

Crocodile $3.195 - Eland $5.295

Duiker $695 - Waterbuck com. $1.850

Grysbok $895 - Zebra $1.595

Hippo $3.195 - Puku (10 jagtdage) $1.195

Hyena $1.095 - Sitatunga $10.595

Hartebeast, Licht. $1.595 - Black Lechwe $5.295

Impala $475 - Tssesebe $3.695

Kudu $2.695 - Vervet monkey $245

Tuskless Elephant 6.895 Waterbuck def. 3.195

Civet 1.195 Klipspringer 1.195

Cookson Wildebeast 4.795 Kafue Lechwe 5.295

Red Lechwe 7.395  

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

Storvildtjagt hos Kwalata Safaris i ZambiaStorvildtjagt hos Kwalata Safaris i Zambia

Red Lechwe/Black

Lechwe/Kafue
Grøn Marekat, Vervet

Monkey
Løve (Afrika) Impala

Sitatunga Elefant (Afrika) Puku Krokodille, Nil-

Vortesvin/Warthog Hyæne, Plettet Grysbuck, Sharpes
Duiker, Grey/Duiker,

Grimm's (Common)

Fortsættes på næste side ...
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VILDTARTERVILDTARTER

Storvildtjagt hos Kwalata Safaris i ZambiaStorvildtjagt hos Kwalata Safaris i Zambia

Penselsvin/Bush Pig
Skriftantilope/Bushbuck,

Cape
Hartebeest, Lichtensteins Sabel antilope (Afrika)

Burchell's Zebra Oribi Tsessebe Waterbuck

Flodhest
Rørbuk/Reedbuck

(Common)
Bavian/Baboon Bøffel, Caffer

Fortsættes på næste side ...
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VILDTARTERVILDTARTER

Storvildtjagt hos Kwalata Safaris i ZambiaStorvildtjagt hos Kwalata Safaris i Zambia

Leopard (Afrika) Kudu, Greater/Kudu, Stor Roan
Eland/elsdyrantilope,

Livingstone, Patterson's

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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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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