
JAGT I NAMIBIA HOS KBSJAGT I NAMIBIA HOS KBS
HUNTING SAFARISHUNTING SAFARIS

Hver jagtsafari med KBS HUNTING SAFARIS er skræddersyet til dine ønsker. Du vil opdage, at Namibia

ikke kun er smukt med et behageligt klima, det er det letteste, sikreste og reneste jægervenlige land i

Afrika. Oven i det hele har du hos KBS HUNTING SAFARIS altid lodgen for dig selv.

Udfordrende jagt Kræver moderat god fysisk form Indkvartering i lodge Safarijagt
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HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Jagt i Namibia hos KBS Hunting SafarisJagt i Namibia hos KBS Hunting Safaris

HØJDEPUNKTER

Kvaliteten er i højsædet
Luksuriøs indkvartering
Udfordrende jagt med fokus på ældre trofæer
Enestående personlig service
Fantastisk landskab

Overblik

Hos KBS HUNTING SAFARIS er de højeste standarder for
etik, med fokus på ældre trofæer og naturlig
habitatforvaltning.

Vores professionelle guides' primære mål er at give dig de
bedste jagtoplevelser, trofæer og enestående personlig
service i alle aspekter. De sikrer, at du får en namibisk
jagtoplevelse for livet. De er eksperter inden for området
og trofæbedømmelse og vil gøre deres yderste for at
opfylde dine ønsker og drømme.

Alle dyr jages i deres oprindelige habitat og med et så stort
jagtområde er det muligt at holde jagtpresset lavt, samtidig
med at der opretholdes høje trofæstandarder.

Hver jagt er tilpasset dine ønsker og du får lov til at
bestemme. Spotting kan udføres fra fuldt udstyrede 4 ×
4-køretøj. Når et interessant dyr er spottet indledes en
spændende pürsch til fods ved hjælp af spot and stalk.

Man kan medbringe sit eget våben eller leje en riffel af høj
kvalitet - valget er dit.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

LINDA BERTELSEN

Email: linda@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 04
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OPHOLDOPHOLD

Ophold hos KBS Hunting SafarisOphold hos KBS Hunting Safaris

Lodgen er ideelt beliggende i et eksklusivt privat område. Den er
beliggende på en bakkeside med en utrolig smuk udsigt over
jagtområdet med det betagende og fantastisk landskab med
bjerglandskab i horisonten. Lodgen er designet, så den får dig til
at føle dig som din egen private flugt fra virkeligheden med
maksimal intim nydelse.

Lodgen er fuldt udstyret i overlegen kvalitet og luksus, men føles
alligevel fjern og uberørt med det omkringliggende.

Du finder en hyggelig opholdsstue i forbindelse med spiseafsnittet
og baren. Lodgen har også et lækkert poolområde - hvor du kan
køles ned og nyde en kold drink efter en dejlig jagtdag. 

Området har også en stor bålterrasse, hvor du kan nyde en
"sundowner" forud for middagen, mens din kok forbereder et
ekstraordinært måltid. 

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

LINDA BERTELSEN

Email: linda@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 04
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PARTNERPARTNER

KBS Hunting SafarisKBS Hunting Safaris

Kipie Burger er født og opvokset i Namibia og jagt og dyreliv er
ikke kun hans passion - det er hans liv. Omfattende erfaring som
professionel PH i Namibia i årtier.

Kipie er velkendt af mange af vores kunder der har haft
fantastiske oplevelser med Kipie som PH hos Ethosha Heights
Game Safaris. 

Lodgen styres sammen med sin kone, som garanterer, at dit
ophold vil være fuld af minder. Og vores fremragende personale
vil give dig den ultimative service.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

LINDA BERTELSEN

Email: linda@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 04
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REVIRREVIR

Jagt i det nordlige NamibiaJagt i det nordlige Namibia

Jagtområderne ligger i den nordlige del af Namibia. Lodgen og
jagtområderne ligger i nærheden af ??den berømte ETHOSHA
NATIONAL PARK. Ca. 400 km fra Windhoek.

KBS Hunting Safaris rådet over 4 jagtområder på i alt 25.000
hektar. Med 3000 hektar omkring lodgen ligger de andre 3
områder mellem 30-45 min. Kørsel fra lodgen.

Områderne har store og sunde bestande af over 30 forskellige
vildtarter.

Dagsture til ETOSHA NATIONAL PARK, CHEETAH PARK eller
HIMBA TRIBE kan arrangeres som dagsudflugter. 

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

LINDA BERTELSEN

Email: linda@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 04
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Pris pr. jæger 1:1 25. maj 2023 - 22. november 2023  37.995,00,- Kr.
(Ledsager 24.495,00,- Kr.)

Pris pr. jæger 2:1 25. maj 2023 - 22. november 2023  35.995,00,- Kr.
(Ledsager 24.495,00,- Kr.)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

Flyrejse København-Windhoek t/r*

Lufthavnsskatter

Bil-transport lufthavn-lodge t/r

6 dages ophold med helpension og lokale drikkevarer

Daglig rengøring og daglig vaskeservice

Jagtlicens

5 dages jagt med PH, tracker og skinner

4 x 4 jagtbil

Foreløbig trofæbehandling i campen og transport af

trofæer til lokal konservator

15 % namibiansk moms og 1 % regeringsafgift på

ophold

Trofæafgifter

15 % VAT på anskudt, ikke fundet vildt

Konservator-arbejde og hjemsendelse af trofæer

Drikkepenge til camp/lodgepersonale og PH (10 %

anbefales til deling mellem disse, men det er helt op til

dig)

Rejse- og afbestillingsforsikring

EU ansvarsforsikring, kr. 59 pr. person

Alt, som ikke er nævnt under ”Priserne inkluderer”

 

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

LINDA BERTELSEN

Email: linda@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 04
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Trofæprisliste 2023

Art Alle priser er i USD

Impala 700

Impala Black Faced 2400

Klipspringer 1600

Blesbuck 650

Black Wildebeest 1375

Blue Wildebeest 1050

Burchells Zebra 1100

Hartmann Zebra 1100

Caracal 775

Damara Dik Dik 2200

Common Duiker 500

Eland 1900

Giraffe 2000

Oryx 700

Hyena Spottet 2200

Hyena Brown 2750

Jackal 150

Kudu 2100

Waterbuck 2100

Red hartebeest 950

Steenbuck 400

Springbuck 550

Warthog 500

Cheetah 4400

Baboon 300

Ostrich 600

Nyala 3850

Lechwe 3600

Lion POR

Leopard POR

Sable POR

Roan POR

Elephant POR

Crocodile POR

Hippo POR

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

LINDA BERTELSEN

Email: linda@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 04
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VILDTARTERVILDTARTER

Jagt i Namibia hos KBS Hunting SafarisJagt i Namibia hos KBS Hunting Safaris

Sjakal, Skaberaksjakal/Blac
k-backed Jackal Bavian/Baboon Bontebok/Blesbok/Blisbuk Hyæne, Brun

Steenbuck/Stenantilope Roan
Eland/elsdyrantilope,

Livingstone, Patterson's
Sabel antilope (Afrika)

Struds, Ostrich Blue Wildebeest
Hvidhalet gnu/Black

Wildebeest
Zebra, Bjerg

Fortsættes på næste side ...
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VILDTARTERVILDTARTER

Jagt i Namibia hos KBS Hunting SafarisJagt i Namibia hos KBS Hunting Safaris

Duiker, Grey/Duiker,
Grimm's (Common)

Oryx, Gemsbok Ørkenlos, Caracal (Afrika) Hartebeest, Red

Kudu, Greater/Kudu, Stor Dik Dik, Damara, Kirk's Klipspringer Vortesvin/Warthog

Giraf Springbuk Impala, black-faced Burchell's Zebra

Fortsættes på næste side ...

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2023 www.jagtrejser.dk Side 9



VILDTARTERVILDTARTER

Jagt i Namibia hos KBS Hunting SafarisJagt i Namibia hos KBS Hunting Safaris

Impala Waterbuck Gepard (Afrika) Løve (Afrika)

Leopard (Afrika) Elefant (Afrika) Nyala
Red Lechwe/Black

Lechwe/Kafue
Lechwe/Moorantilope

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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