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HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Antilopejagt hos BarrangeAntilopejagt hos Barrange

HØJDEPUNKTER

Den ultimative luksus
Langt væk fra det hele i underskønne omgivelser
Jagt i en del af Sydafrika, hvor der ikke kommer
ret mange jægere'
God trofækvalitet
Malaria-frit område

Overblik

Den berømte Kalahari-region med dens unikke, mystiske
kraft og den fortryllende afrikanske stemning har i mange
Herrens år fået mennesker til at forelske sig blindt i dette
fantastiske sted. Dets jagtområder er verdensberømte og
det er også hjemsted for San-folket, som beboede dette
område i årtusinder.

Dette vilde og unikke økosystem, som trækker sig over 3
afrikanske lande, vil ubetinget udfordre jægeren i dig. Jag
til fods som de historiske beboere – bushmændene fra
Kalahari. De lærte sig deres jagt-færdigheder gennem
deres respekt og kendskab til naturen, med ære for
begrebet fair jagt, og på samme måde vil du opleve
tilfredsstillelsen ved virkelig at have fortjent dit trofæ.
 

Der er ingen tvivl om at overdådigheden og skønheden i
Kalahari og hvad denne del af Sydafrika jagtmæssigt har
at byde på, vil prente sig dybt i din hukommelse for evigt.

Evt. ikke-jagende ledsagere vil også blive underholdt. Der
er fremragende muligheder for fotosafari i det smukke
område. Enestående solnedgange, som fylder himlen med
millioner af farver. Desuden er der mulighed for forskellige
dejlige spa-behandlinger (ikke inkluderet).
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Barrange Exclusive Safari LodgeBarrange Exclusive Safari Lodge

Denne lodge ligger ved indgangen til et fortryllende paradis, hvor
sanddyner er formet af vegetationen og danner en afrikansk
savanne. Med kombinationen af betagende solnedgange, den
sandede jordbund og et dyreliv i rigelige mængder, så er
grundlaget for en uforglemmelig afrikansk oplevelse helt sikkert til
stede.

Beliggende mellem Shepard´s og Acacia træer ligger 6 private,
aldeles luksuriøse teltsuiter, designet til at indfange den naturlige
skønhed i det omkringliggende landskab. Deluxe
bekvemmeligheder  med et personligt præg fuldender gæsternes
komfort og forstærker deres oplevelse.

Hver af de unikke teltsuiter er udformet således så de skaber en
blanding af dybde, varme farver, tekstur og moderne stil.

Teltsuiterne indeholder:

Veranda, der går hele vejen rundt om teltsuiten
Store glaspartier så man kan se vildtet strejfe om udenfor
Bløde senge og komfortable boligtekstiler

Personligt skrivebord
Medie kontrolpanel
Gratis WiFi

Mens du jager i denne smukke malaria-frie del af Sydafrika,
har du indkvartering i en eksklusiv og luksuriøs 5-stjernet
lodge. Oplev den ægte afrikanske gæstfrihed mens du nyder
smagen af afrikansk vildtkød, tilberedt på traditionel vis, men
samtidig et velsmagende kontinentalt køkken med et stort
udvalg af kun de bedste sydafrikanske vine.

Swimmingpoolen har udsigt over savannen i Barrange, så her
kan du slappe af og køle ned efter at have nydt solens stråler.
Mens du nyder et glas champagne, kan du observere magien,
når Barrange skifter farver, lyde og lugte.
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PARTNERPARTNER

African Echo SafarisAfrican Echo Safaris

Indehaveren af African Echo Safaris hedder Glaeser Conradie.
Glaeser er sydafrikaner og har i en årrække været outfitter og PH
(Professionel Hunter) med stor succes i Mozambique, Sydafrika,
Vest- og Nordafrika. Han er en meget dygtig, sympatisk og
engageret PH med stor jagterfaring fra en lang række afrikanske
lande. Han elsker virkelig at arbejde for sagen og give vore
jægere nogle gode jagtoplevelser.  Glaeser er medlem af ACP,
PHASA samt SCI. Og African Echo Safaris er en godkendt Craid
Boddington Outfitter. Han er meget velorganiseret, og er en
utrolig behagelig person at være sammen med.

Diana Jagtrejser & Limpopo Travel har samarbejdet med Glaeser
i Burkina Faso siden 2012, og siden 2016 i Sydafrika. Glaesers
firma, African Echo Safaris, har eksisteret i mere end to årtier, og
det er vokset til et succesrigt og internationalt safarifirma.
Samarbejdet med Glaeser fungerer perfekt, så lander du en dag
på et af hans jagtområder, er vi sikre på at du vil komme hjem
med nogle uforglemmelige oplevelser. 
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REVIRREVIR

BarrangeBarrange

Barrange leverer en fantastisk kombination af endeløse maleriske
forestillinger, dirigeret af naturen og udført af dens egne unikke
beboere. Den endeløse savanne med dens forskellige planter og
træer, den umådelige variation af farverige fugle og interessante
dyr såsom det hvide næsehorn, Burchells Zebra, struds og giraf
vil give dig fremragende fotografisk materiale.

Her tilbydes et bredt udvalg af exceptionelle trofæer. Vælg
mellem mere end 30 hjemmehørende arter, bl.a. Cape Bøffel,
Greater Kudu, Kalahari og Karoo Springbuck, Oryx, Impala, Grey
Duiker, Steenbok, Blue Wildebeest, Black Wildebeest, Red
Hartebeest, Cape Eland, Nyala, Tsessebe, Bontebok, Waterbuck,
Sable og Roan, for at nævne nogen af dem. Trofæerne er af
fremragende kvalitet og medaljetrofæer forekommer ofte.

Du vil blive ledsaget af en erfaren professional hunter, registreret
til at jage farligt vildt.
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

6 dages ophold med helpension i den 5-stjernede

Barrange Exclusive Safari Lodge

Dig og din familie/gruppe får hele lodgen exclusivt for

Jer selv

Lokale drikkevarer, både alkoholiske og ikke-

alkoholiske, husets vin

Privat transfer fra landingsbanen i nærheden

Al transport under jagten

5 dages jagt med professionel Hunter, Tracker og

Skinner

Gratis WiFi

Daglig vaskeservice

Benyttelse af gym

Skinning og foreløbig trofæbehandling i campen

Gebyrer til licenser og tilladelser

Transport af trofæer til lokal konservator

Flybillet til Johannesburg t/r

Direkte privat charter-fly fra Johannesburg til

Barrange's private landingsbane – 5 min. kørsel til

lodgen*)

Trofæafgifter

Wellness behandlinger i deres Spa

Vin fra vinkælderen, international alkohol og specielle

brands

Leje af riffel USD 100 pr. dag (ammunition inkluderet)

Drikkepenge til PH og øvrigt personale

Conservation fee USD 10 pr. trofæ, som bliver

exporteret

Konservator-arbejde og hjemsendelse af trofæer

Rejse- og afbestillingsforsikring

EU ansvarsforsikring, kr. 59 pr. person

*) Man kan også køre i bil. Fra Johannesburg til

Barrange skal man regne med 7 ½ times kørsel.

Maximum 8 personer. Privat køretøj med aircondition.

USD 1.000 t/r.    
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Valutakurs

Prisen på denne rejse er en forhåndsvisning, da vi tager forbehold for kursændringer. Den endelige pris for rejsen vil blive aftalt

nærmere.
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VILDTARTERVILDTARTER

Antilopejagt hos BarrangeAntilopejagt hos Barrange

Burchell's Zebra
Sjakal, Skaberaksjakal/Blac

k-backed Jackal Impala Giraf

Vortesvin/Warthog Oryx, Gemsbok
Eland/elsdyrantilope,

Livingstone, Patterson's
Steenbuck/Stenantilope

Nyala
Hvidhalet gnu/Black

Wildebeest
Bontebok/Blesbok/Blisbuk

Duiker, Grey/Duiker,

Grimm's (Common)

Fortsættes på næste side ...
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VILDTARTERVILDTARTER

Antilopejagt hos BarrangeAntilopejagt hos Barrange

Kudu, Greater/Kudu, Stor
Red Lechwe/Black

Lechwe/Kafue Struds, Ostrich Waterbuck

Hartebeest, Red Roan Sabel antilope (Afrika) Springbuk

Tsessebe
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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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