
MASAILANDMASAILAND

Det smukke, men tørre Masailand har gennem generationer været et af big game jægernes favoritområder.

Lake Natron er nok rent landskabeligt det smukkeste og mest varierede jagtområde i Tanzania.

Jagten kan udføres af
alle

Kræver moderat god
fysisk form

Indkvartering i telt Big game Pürschjagt Safarijagt
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HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

MasailandMasailand

HØJDEPUNKTER

Det smukkeste og mest varierede jagtområde i
Tanzania
Stor bestand af alle de mange specielle arter i
Masailand
Området er kendt for trofæer i rekordklassen
Et af Big Game jægernes favoritområder

Overblik

Masailand er kendt for de mange forskellige Masai arter,
som gør denne del af Tanzania til noget helt specielt. Dette
rigt varierede landskab med spektakulære udsigter,
smukke vandfald, Rift Valleys med stejle skråninger, tæt
skov, den uendelige savanne og søens lyserøde flamingo
er en oplevelse for livet. 

Området strækker sig fra The Great Rift Valley i syd, med
grænse til Ngorongoro kraterets højland og terrænet går
herfra over i de fantastiske åbne savanne landskaber, her
domineret af den næsten 3.000 m høje imposante vulkan
”O’ldonyo Lengai”, masaiernes hellige bjerg. 

Savannen har et rigt dyreliv med masser af forskellige
antiloper. Landskabet sænker sig langsomt yderligere ned
til Lake Natron’s bredder. Lake Natron, er en 56 km lang
og 24 km bred sø og den primære yngleplads for den lille
flamingo. Herfra strækker koncessionen sig nordpå langs
søens vestlige bred hele vejen op til den kenyanske
grænse.

I denne koncession er der gode bestande af alle de
specielle Masailand vildtarter. Derudover har området
enorme leoparder, stærke bøfler og endelig en rigtig god
og varieret fuglejagt.

Jægerne flyver til Kilimanjaro hvor en PH vil sørge for
biltransport til de forskellige jagtområder og til hovedlejren. 
Hvis man er til jagt ud over det sædvanlige, så er
Masailand et rigtig godt bud!

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 MasailandCamp Masailand

Alle camps er opbygget i typisk østafrikansk stil. De er alle smukt
beliggende og er særdeles komfortable og har rummelige
insektsikrede telte (dobbelte), med udmærkede senge,
sengelinned, natborde, tøjstativer, hylder og stole. Der er også
privat douche og toilet med rindende 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 høj klasse. 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

MasailandMasailand

Det smukke, men tørre Masailand har gennem generationer
været et af big game jægernes favoritområder. Lake Natron er
nok rent landskabeligt det smukkeste og mest varierede
jagtområde i Tanzania.

Området strækker sig fra The Great Rift Valley i syd, med grænse
til Ngorongoro kraterets højland og terrænet går herfra over i de
fantastiske åbne savanne landskaber, her domineret af den
næsten 3.000 m høje imposante vulkan ”O’ldonyo Lengai”,
masaiernes hellige bjerg. Denne stadig aktive vulkan ligger ved
siden af ”Kiserian”, endnu en storslået vulkan.

Savannen har et rigt dyreliv med masser af forskellige antiloper.
Landskabet sænker sig langsomt yderligere ned til Lake Natron’s
bredder. Lake Natron, er en 56 km lang og 24 km bred sø og den
primære yngleplads for den lille flamingo på omkring 2,5 millioner
individer.

Herfra strækker koncessionen sig nordpå langs søens vestlige
bred hele vejen op til den kenyanske grænse.

Dette rigt varierede landskab med spektakulære udsigter, smukke
vandfald, Rift Valleys med stejle skråninger, tæt skov, den
uendelige savanne og søens lyserøde flamingo er naturligvis
også et område, som ikke-jagende gæster kan nyde fuldt ud.

I denne koncession er der en god bestand af alle de specielle
dyrearter i Masailand, såsom Lesser kudu, gerenuk, fringed
eared oryx, Grant’s -, Robert’s - och Thomson gazelle,
Chandler’s mountain reedbuck, Bohor reedbuck, østafrikansk
impala, Kirk’s dik-dik, Coke’s hartebeest, klipspringer og
Masai bushbuck. Derudover har området enorme leoparder,
store bøfler og en rigtig god og varieret fuglejagt.

Lake Natron er kun nogle få timers kørsel fra Arusha, og efter
safarien kan man naturligvis også opleve de nærliggende
nationalparker, Serengeti, Ngorongoro, Lake Manyara og
Tarangire.

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 camp personale, såsom tracker, kok, skinners,

tjenere etc.

All transport under jagten i 4-hjulstrukne køretøjer

Kørsel fra lufthavn til jagtområde t/r

Ophold i komfortabel safari camp som beskrevet med

helpension eksklusiv alkoholiske drikkevarer

Regeringsafgifter – jagtlicens, koncessionsafgift,

dipping og packing, våbenlicens for et våben samt

moms (VAT), tilskud til udvikling af lokalsamfund

Foreløbig trofæbehandling

Modtagelse og assistance ved ind- og udrejse fra

Tanzania

Flyrejse til Kilimanjaro t/r

Trofæafgifter

Våbenindførselstilladelse US$ 300,- for ekstra våben

Evt. overnatning før og efter jagten i Arusha

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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 Trofæprisliste

Arter         10 dages *       21 dages Pris

Baboon 1 205$

Buffalo * 2 3700$

Bushbuck Maasai 1 1035$

Bushpig 1 875$

Caracal 1 1090$

Civet Cat 1 655$

Dik Dik, Kirk's 1 710$

Duiker, Common 1 550$

Eland 1 3540$

Fox, Bat Eared 1 600$

Gerenuk 1 5450$

Genet Cat 1 545$

Hartebeest, Coks's 1 1960$

Greater EA, Kudu 1 3810$

Grant's Gazelle * 2 1150$

Hyena Stripped 1 1640$

Hyena Spotted 1 925$

Impala EA * 2 785$

Jackal, Silver Backed 1 765$

Klipspringer 1 1850$

Lesser Kudu 1 5990$

Leopard 1 7570$

Lion 1 10.675$

Oryx, Fringe Eared 1 6315$

Ostrich 1 1875$

Reedbuck 1 1310$

Thompson's Gazelle * 2 1635$

Warthog * 1 850$

Wildebeest, White Beard * 2 1635$

Zebra, Burchell's * 2 1905$

 

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

MasailandMasailand

Civet Cat Løve (Afrika) Ørkenlos, Caracal (Afrika) Hyæne, Brun

Bavian/Baboon Kudu, Greater/Kudu, Stor
Hvidhalet gnu/Black

Wildebeest

Duiker, Grey/Duiker,

Grimm's (Common)

Gerenuk, Southern Struds, Ostrich Dik Dik, Damara, Kirk's Oryx, Frynse-øret

Fortsættes på næste side ...
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VILDTARTERVILDTARTER

MasailandMasailand

Steenbuck/Stenantilope
Rørbuk, Bohor/Reedbuck,

Bohor
Impala Sjakal, Side-stribed Jackal

Burchell's Zebra Leopard (Afrika) Thomsons Gazelle
Skriftantilope/Bushbuck,

Cape

Hyæne, Plettet Grysbuck, Sharpes Kudu, Lesser
Suni,

Common/Suniantilope

Fortsættes på næste side ...

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2022 www.jagtrejser.dk Side 9



VILDTARTERVILDTARTER

MasailandMasailand

Grant's Gazelle
Rørbuk, Bjerg/Reedbuck,

Mountain
Bøffel, Caffer

Kongoni/Coke's Hartebeest

Eland/elsdyrantilope,

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

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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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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