
FUGLEJAGT I SYDAFRIKAFUGLEJAGT I SYDAFRIKA

Verdensklasse fuglejagt på mere end 100.000 hektar i Sydafrika primært syd for Johannesburg.

Fantastiske forhold for mere end 30 forskellige fuglearter som duer, ænder, gæs, perlehøns & sandgrouse.

Jagten på de vilde fugle i Sydafrika er den ultimative oplevelse, som enhver ægte fuglejæger drømmer om.

Udfordrende jagt Der påkræves ikke
god fysisk form

Indkvartering i hus Haglbøssejagt Kombinationsjagt Pürschjagt Safarijagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Fuglejagt i SydafrikaFuglejagt i Sydafrika

HØJDEPUNKTER

Fantastisk fuglejagt
Mulighed for jagt på mere end 20 forskellige
fuglearter
Adgang til mere end 100.000 hektar
Unikke duejagter
Mulighed for at kombinere fuglejagt og
antilopejagt

Overblik

Hos RH Safaris tilbyder vi den fineste jagt på fugle på det
afrikanske kontinent. Der jages på mere end 100.000
hektar i Sydafrika primært syd for Johannesburg, som
hovedsageligt er privat jord. Intet andet sted i verden kan
du jage så mange forskellige fuglearter på en dag, som du
kan med os i Sydafrika.

Der jages med stor succes 15-20 forskellige arter af duer,
ænder, gæs, perlehøns og sandgrouse. Fuglejagten hos
RH Safaris er særdeles bæredygtigt baseret og
jagtområderne jages kun hver 4. uge. 

Fuglejagten kan kombineres med spændende jagt på
mere end 20 forskellige antilopearter, som også er med til
at gøre oplevelsen i Sydafrika unik. 
Vores base er beliggende kun 2 timers kørsel i bil fra
Johannesburg, og vores safarier er sammensat og taget
hånd om af et team af dedikerede mennesker, der har
mange års erfaring inden for fugle, riffel og buejagter. 

Bedste periode

Den bedste periode for fuglejagten på Waterfowl og
Upland birds er fra Maj - August.

Duerne må jages året rundt, men den bedste periode er fra
April - Juni.

Det er ikke tilladt at jage waterfowl & upland birds på
søndage. Her er det kun tilladt at jage duer.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26
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Bag limit
Waterfowl: 10 fugle pr. jæger pr. dag
Upland birds: 10 fugle pr. jæger pr. dag
Doves & pigeons: Fri afskydning 

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26
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OPHOLDOPHOLD

Arcadia Guesthouse KroonstadArcadia Guesthouse Kroonstad

Arcadia Guesthouse tilbyder komfortabel indkvartering i smukt
indrettede værelser med eget bad, tv, aircondition og gratis wifi.
Alle værelser har enten en dobbeltseng eller to enkeltsenge, eget
badeværelse med badekar og bruser. Personalet sørger for at der
dannes en hyggelig atmosfære, og at gæsterne føler sig hjemme
fra første minut. 

Der bliver serveret veltilberedt mad, og der kæles for det delikate
afrikanske køkken, hvor vildtet ofte er hovedingrediensen. 

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26
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PARTNERPARTNER

RH SafarisRH Safaris

Vores outfitter og ejer af firmaet RH Safaris har mere end 20 års
jagterfaring i Sydafrika, og interessen startede i en meget ung
alder. Hans helt store lidenskab er fuglejagt og plains game jagt,
og i de sidste 15 år er han begyndt at jage med bue. 

Områderne som RH Safaris råder over, er nu nogle af de bedste
jagtområder for vilde fugle i hele verden. Der bliver lagt stor vægt
på tilfredshed og succes, som er det helt store mål, og søger for
at man som jagtgæst får en jagtoplevelse der vil vare resten af
livet. 

RH Safaris er din sikkerhed for en velorganiseret jagtoplevelse i
Sydafrika. 

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26
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REVIRREVIR

Free State ProvinceFree State Province

RH Safaris tilbyder jagt på mere end 100.000 hektar i forskellige
dele af Sydafrika, hvor det hovedsageligt er privat jord, som ikke
deles med andre grupper, mens der jages. Disse
fuglejagtsområder er bæredygtigt baseret, og disse områder
jages kun hver 4. uge.

Mere end 90% af fuglejagterne finder sted i Free State provinsen i
regionen Vaaldam, Vaal, Vals, Wilger- og Renosterriver. Dette
område kaldes også "kornstalden" i Sydafrika, fordi der
produceres så meget korn i dette område, hvilket er det helt
ideelle habitat for de mange forskellige fuglearter. 

Duerne kommer i tusindvis til de modne solsikkemarker for at
spise. Sæsonen strækker sig fra slutningen af februar til
slutningen af august. Det er en oplevelse for livet, at se de mange
duer komme fra alle retninger og vinkler. 

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Pakke A - Pris pr. jæger v. 2 jægere 25. maj 2023 - 1. september 2023  26.395,00,- Kr.
(Ledsager 16.795,00,- Kr.)

Pakke B - Pris pr. jæger v. 3-5 jægere 25. maj 2023 - 1. september 2023  25.595,00,- Kr.
(Ledsager 16.795,00,- Kr.)

Pakke C - Pris pr. jæger v. 6-9 jægere 25. maj 2023 - 1. september 2023  24.495,00,- Kr.
(Ledsager 16.795,00,- Kr.)

Pakke D - Pris pr. jæger v. 10-12 jægere 25. maj 2023 - 1. september 2023  23.495,00,- Kr.
(Ledsager 16.795,00,- Kr.)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

Fly København - Johannesburg t/r

Lufthavnsskatter

Transfer i bil fra/til lufthavn (ca. 2 timer)

5 dages fuglejagt med professionel guide

6 dages ophold (4 stjernet) med al mad

Al kørsel under jagten

Vaskeservice

Snacks og drikkevarer under jagten

Birdboys eller drivere og hunde, afhængig af jagten

15% lokal skat (VAT)

 Tilkøb

Riffeljagt 1:1 - DKK 2.495,- pr. dag

Riffeljagt 2:1 - DKK 1.895,- pr. dag

Transport ml. fuglejagt og antilopejagt pr. person DKK

950,-

Ammunition:

-Kal. 12 ca. kr. 850,- for 250 stk.

-Afregnes direkte

Leje af våben, ca. kr. 250,- pr. dag, afregnes direkte

Alkoholiske drikkevarer

Evt. gebyr for våben på fly

Konservator-arbejde og hjemsendelse af trofæer

Rejse- og afbestillingsforsikring

EU-ansvarsforsikring, kr. 59 pr. person

Trofæafgifter iht. gældende prisliste

Hvad der ikke er nævnt under "Prisen inkluderer"

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26
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Trofæprisliste

Arter Pris i Rand Arter Pris i Rand

    

Simitar Oryx R 60.000,- Kudu (50" and less) R 34.000,-

Black Jackal R 3200,- Kudu (50" up to 55") R 48.000,-

Black Wildebeest R 21.000,- Kudu (55" up to 60") R 75.000,- (Kan variere)

Blesbuck R 11.000,- Nyala R 55.000,-

Blesbuck White R 18.000,- Waterbuck R 35.000,-

Blue Wildebeest R 22.000,- Ostrich R 10.000,-

Genet R 3.000,- Porcupine R 3.500,-

Caracal R 24.000,- Red Hartebeest R 22.000,-

Duiker Common R 10.000,- Red Lechwe R 54.000,-

Eland R 54.000,- Springbok Black R 17.000,-

Fallow Deer R 18.000,- Reedbuck Mountain R 21.000,-

Gemsbuck R 27.000,- Springbok Common R 10.000,-

Zebra Burchell's R 26.000,- Springbok White R 21.000,-

Grey Rhebuck R 24.000,- Springbok Copper R 21.000,-

Impala R 11.000,- Steenbuck R 12.000,-

Warthog R 9.000,-   

 

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26
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VILDTARTERVILDTARTER

Fuglejagt i SydafrikaFuglejagt i Sydafrika

Redeye pigeon Cape turtledove Yellowbilled duck Common quail

Cape Shoveler* Namaqua sandgrouse* Orange River francolin Knob-billed duck*

African Black duck* Hottentot teal* Spur-winged  goose
Due, Klippe-/Pigeon, Blue

Rock-

Fortsættes på næste side ...
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VILDTARTERVILDTARTER

Fuglejagt i SydafrikaFuglejagt i Sydafrika

Cape teal* Greywing francolin Whitefaced duck* Redbilled teal

Swainson francolin Laughing dove South African Shelduck*
Double-banded

sandgrouse*

Egyptian goose Helmeted Guineafowl
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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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