
JAGT I SELOUS GAMEJAGT I SELOUS GAME
RESERVERESERVE

Selous er beliggende i den sydlige del af Tanzania, og byder på noget af det bedste jagt man kan finde i

Afrika. Terrænet er varierende fra enorme græssletter til bush, skovområder, floder, miomboskove,

udtørrede flodsenge samt bjergrige områder. Denne varierende biotop danner rammer for mere end 25

forskellige arter. 

Jagten kan udføres af
alle

Kræver moderat god
fysisk form

Indkvartering i telt Big game Pürschjagt Safarijagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Jagt i Selous Game ReserveJagt i Selous Game Reserve

HØJDEPUNKTER

Jagt i smukt og varieret landskab
Unik mulighed for at nedlægge flere forskellige
spændende arter
Fremragende jagt på førsteklasses trofæer
Enestående bøffeljagt som kan udfordre enhver
jæger

Overblik

Selous Game Reserve er på 54.000 km2 og vores partner
jager de sydlige dele af Selous med hovedfloden
Mbaragandu i jagtområdet. 

De mange floder og vådområder er en magnet for
dyrelivet, og danner basis for tusinder af flodheste,
krokodiller og det yderst rige fugleliv, der bl.a. rummer
hejrer, vadefugle og den smukke afrikanske flodørn, samt
små farvestrålende fugle. Denne enestående natur og
righoldige dyreliv er en oplevelse for livet. 

Selous i Tanzania er et af verdens største faunareservater,
og er kendt for sit fantastiske dyreliv, og det meste af
området fremstår næsten upåvirket af menneskelig
aktivitet. Jagtmulighederne er mange i dette fantastiske
område, hvilket drager mange jægere til Tanzania hvert
år. 

I denne koncession er der gode bestande af alle de
specielle Selous vildtarter. Derudover har området enorme
leoparder, stærke bøfler og en rigtig god bestand af
elefanter. 

Jagtsæson

Jagtsæsonen i Tanzania er fra 1. juli til 31. december, men
det bedste tidspunkt i dette område er fra juli til primo
december. 

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

MICHAEL HOLSTEIN SCHMIDT

Email: mhs@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 11
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OPHOLDOPHOLD

Camp SelousCamp Selous

Alle camps er opbygget i typisk østafrikansk stil og er meget
komfortable med rummelige insektsikrede telte (dobbelte), med
udmærkede senge, sengelinned, natborde, tøjstativer, hylder og
stole.

Der er også privat douche og toilet. Varmt og koldt vand til hvert
telt og i alle camps er der endvidere et hyggeligt opholds/spise
“telt”. En veludstyret bar med køleskab til iskolde drikkevarer
hører naturligvis også med.

Maden er af god standard. Hver dag serveres et godt og solidt
morgenmåltid med bl.a. frisk frugt, bacon og æg, nybagt brød og
kaffe eller te. Frokosten i campen består af 2-3 retter, men på
dage, hvor der jages i de fjernereliggende områder, medbringer
man en dejlig picnic frokost.

Middagen er også altid en 2-3 retters menu.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

MICHAEL HOLSTEIN SCHMIDT

Email: mhs@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 11
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PARTNERPARTNER

Partner i TanzaniaPartner i Tanzania

Vores partner har mere end 40 års erfaring inden for jagt i
Tanzania, og har været professionel PH i flere dele af Afrika. Han
råder over enorme områder i Selous Game Reserve, og
Masailand i det nordlige Tanzania.

Kvalitet og unikke jagtoplevelser er grundstenen, som vores
partner vægter meget højt. Han er din sikkerhed for en unik
jagtoplevelse, og et ophold i Tanzania du sent vil glemme. 

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

MICHAEL HOLSTEIN SCHMIDT

Email: mhs@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 11
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REVIRREVIR

Selous Game ReserveSelous Game Reserve

Selous Game Reserve er på 54.000 km2 og vores partner jager
de sydlige dele af Selous med hovedfloden Mbarangandu i
jagtområdet.

Selous består af enorme græssletter, bush og skovområder samt
floder og delvist udtørrede flodsenge, samt miomboskove i den
nordlige og mere bjergrige del af området. Denne varierede
biotop, hvor der altid er mulighed for at finde vand, sikrer et
righoldigt dyreliv.  Jagtsæsonen i Tanzania er fra 1. juli til 31.
december, men det bedste tidspunkt i dette område er fra juli til
primo december.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

MICHAEL HOLSTEIN SCHMIDT

Email: mhs@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 11
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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

Jagt/jagtføring med erfaren professionel jagtfører, samt

alt camppersonale, såsom tracker, kok, skinners,

tjenere etc.

Regeringsafgifter bestående af jagtlicens,

koncessionsafgift, dipping og packing, våbenlicens for

et våben samt moms (VAT), tilskud til udvikling af

lokalsamfund 

Al transport under jagten i 4-hjuls trukne køretøjer

Ophold i komfortabel safaricamp som beskrevet med

helpension eksklusiv alkoholiske drikkevarer

Skinning, dipping og trofæhandling

Modtagelse og assistance ved ind- og udrejse fra

Tanzania

Flyrejse til Dar-Es-Salaam t/r

Indenrigsfly til Songea, alternativt charterfly

Trofæafgifter

Våbenindførselstilladelse US$ 300,- for ekstra våben

Evt. overnatning før og efter jagten i Dar-Es-

Salaam/Songea

Administrationsafgifter kr. 2500,-

Drikkepenge

Alkoholiske drikkevarer

Evt. overvægt

Hjemtransport af trofæer

Visum til Tanzania US$ 50,- ved indrejse

Afbestillings- og rejseforsikring

EU ansvarsforsikring DKK 39,-

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

MICHAEL HOLSTEIN SCHMIDT

Email: mhs@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 11
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Trofæafgifter i US$

Arter 10 dages* 21 dages Pris

Baboon, Yellow * 1 295$

Buffalo * 4 3750$

Bushbuck * 1 1060$

Bushpig * 1 795$

Crocodile 1 4455$

Civet Cat 1 765$

Duiker, Haevey's Red 1 3400$

Duiker, Common * 1 765$

Eland (Livingstone) 1 4450$

Elephant 40 Lbs. - 47 Lbs. 1 28925$

Elephant 47 Lbs. og over 1 37000$

Genet Cat 1 765$

Hartebeest Lichtenstein * 1 1315$

Greater EA, Kudu 1 4925$

Hippopotamus * 1 4395$

Hyena 1 1000$

Impala Southern * 1 1020$

Jackal * 1 470$

Leopard 1 8140$

Lion 1 11100$

Klipspringer 1 2465$

Sable, Roosevelt 1 7265$

Reedbuck 1 1290$

Waterbuck Common 1 1525$

Warthog * 1 915$

Wildebeest Nyasa* * 1 2575$

Zebra, Burchell's 1 2310$

 

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

MICHAEL HOLSTEIN SCHMIDT

Email: mhs@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 11
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VILDTARTERVILDTARTER

Jagt i Selous Game ReserveJagt i Selous Game Reserve

Elefant (Afrika) Bavian/Baboon Løve (Afrika)
Duiker, Grey/Duiker,

Grimm's (Common)

Flodhest
Duiker, Red/Rød

dykkerantilope
Kudu, Greater/Kudu, Stor Civet Cat

Hvidhalet gnu/Black

Wildebeest
Hartebeest, Lichtensteins Krokodille, Nil- Sabel antilope (Afrika)

Fortsættes på næste side ...
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VILDTARTERVILDTARTER

Jagt i Selous Game ReserveJagt i Selous Game Reserve

Rørbuk, Bohor/Reedbuck,

Bohor
Impala Sjakal, Side-stribed Jackal Burchell's Zebra

Leopard (Afrika)
Skriftantilope/Bushbuck,

Cape
Hyæne, Plettet Bøffel, Caffer

Eland/elsdyrantilope,

Livingstone, Patterson's
Penselsvin/Bush Pig Vortesvin/Warthog Klipspringer

Fortsættes på næste side ...
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VILDTARTERVILDTARTER

Jagt i Selous Game ReserveJagt i Selous Game Reserve
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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@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

MICHAEL HOLSTEIN SCHMIDT
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