
TROFÆJAGT HOSTROFÆJAGT HOS
KINGHAM SAFARIS IKINGHAM SAFARIS I

AUSTRALIENAUSTRALIEN

Kingham Safaris er en familieejet virksomhed, som i over 37 år har tilbudt nogle af Australiens bedste jagt-

og naturoplevelser. De er kendt for at levere en høj service samt en fremragende jagt på 12 forskellige Big-

Game arter, og de har leveret flere top-10 trofæer end nogen anden outfitter i hele Australien.

Jagten kan udføres af alle Kræver moderat god fysisk
form

Indkvartering i telt Indkvartering i vildmarken Pürschjagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Trofæjagt hos Kingham Safaris i AustralienTrofæjagt hos Kingham Safaris i Australien

HØJDEPUNKTER

Tilbyder nogle af Australiens bedste jagt- og
naturoplevelser
Familieejet virksomhed med over 37 års erfaring
Flest top-10 trofæer i hele Australien 
Jagtorganisation af meget høj kvalitet og
standard
Fantastiske indkvarteringer

Overblik

Kingham Safaris er en familieejet virksomhed, som i over
37 år har tilbudt nogle af Australiens bedste jagt- og
naturoplevelser. De er kendt for at levere en høj service
samt en fremragende jagt på 12 forskellige Big-Game
arter, og de har leveret flere top-10 trofæer end nogen
anden outfitter i hele Australien. Uanset om man går efter
et top-10 trofæ eller bare en stor jagtoplevelse, vil
Kingham Safaris gøre alt for at leve op til den enkelte
kundes forventninger.

Jagtorganisationen er af meget høj kvalitet og personalet
har været i jagtbranchen i årtier. Samtidig tilbyder de nogle
fantastiske indkvarteringsforhold, hvilket er med til at
fuldende oplevelsen.

Der flyves til Brisbane via Dubai, Doha eller Abu Dhabi,
hvorfra outfitteren henter vores jægere og transporterer
dem til jagtområdet Kingham – ca. 2 timers kørsel i
naturskønne omgivelser.

Rejseprogram:

Dag 1: 
Ankomst til Brisbane i Queensland og evt. overnatning på
hotel. Efterfølgende afhentning af outfitteren og transport til
jagtområdet.
Dag 2-9:
7 dages jagtophold og trofæjagt i Kingham
Dag 10:
Afrejse og transport tilbage til Brisbane. Evt. overnatning
på hotel og sightseeing. Derefter hjemrejse.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

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

STEN SJÖGREN

Email: sts@diana.dk
Telefon: 070-830 53 43
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OPHOLDOPHOLD

Indkvartering i KinghamIndkvartering i Kingham

Indkvarteringen er beliggende midt i jagtområdet i dejlige
omgivelser. Lodgen er meget komfortabel og byder de
besøgende gæster på mange smagfulde oplevelser samt et godt
værtsskab. Lodgen er for nyligt blevet renoveret og råder over 4
værelser med hver deres eget private badeværelse, aircondition
og Wi-Fi. 

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

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

STEN SJÖGREN

Email: sts@diana.dk
Telefon: 070-830 53 43
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REVIRREVIR

KinghamKingham

Jagtområdet Kingham er en 8.000 hektar stor kvægfarm, hvoraf
ca. 2.500 hektar er indhegnet og er beliggende i smukke
omgivelser i bjergene udenfor byen Brisbane i 600 meters højde.
Området er omringet af ca. 40.000 hektar national skov, hvorfor
der også kun bor meget få mennesker i området og jagtrykket er
meget minimal. På jagten kan man se mange af Australiens
berømte indfødte arter, såsom kænguruer, wallabies, koalaer,
latterfugle og næbdyr, samt mere end 10 forskellige jagtbare
arter.

Kingham Safaris er familieejet virksomhed, som drives på 2.
generation af sønnerne Andrew og James Webster, som også
guider langt de fleste jægere i området. De har i over 37 års haft
jægere fra mere end 22 forskellige lande verden over, og de
imødekommer alle slags kunder lige fra trofæsamlere til familier
på en jagtferie.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

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

STEN SJÖGREN

Email: sts@diana.dk
Telefon: 070-830 53 43
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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 1. juni 2023 - 24. august 2023 $4,695.00

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

7 dages jagtophold inkl. helpension

Australsk jagtlicens (Queensland)

Leje af våben (hvis nødvendigt)

Al transport til og fra jagtområdet

Assistance og alt transport til og fra Brisbane lufthavn

Flyrejse København-brisbane t/r

Trofædepositum for nedlagt vildt, USD 10.000

Endelig afregning af nedlagt vildt

Hotelophold før og efter jagten

Evt. ekstra jagtdage

Evt. sightseeing mm. efter jagtopholdet

Drikkepenge til guider/personale

Konservatorarbejde og hjemsendelse af trofæer 

- aftales nærmere med outfitteren på stedet

Priser for skind til trofæmontering:

- Skind til skuldermontering USD 150 pr. trofæ

- Skind til fuldmontering USD 250 pr. trofæ

Nedpakning af trofæer og forsendelse til Brisbane

lufthavn, 

USD 250 pr. forsendelse

Visum til Australien

EU-ansvarsforsikring USD 9,00 (obligatorisk)

Alt som ikke er nævnt i prisen inkluderer

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

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

STEN SJÖGREN

Email: sts@diana.dk
Telefon: 070-830 53 43
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Trofæprisliste 

 

Arter USD

Javan Rusa

- Record Book scoring up to SCI 145 $4.250

- High Record Book SCI 145-160   $5.850

Sambar Deer $7.450

Moluccan Rusa Deer $4.150

Hog Deer $7.450

Axis Deer $3.850

Blackbuck Antelope $4.750

Fallow Buck $3.750

Red Stag $3.500

Water Buffalo (up to SCI 100) $12.750

Banteng Evt.

 

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

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

STEN SJÖGREN
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© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2023 www.jagtrejser.dk Side 6



VILDTARTERVILDTARTER

Trofæjagt hos Kingham Safaris i AustralienTrofæjagt hos Kingham Safaris i Australien

Blackbuck Antelope

(Oceanien)
Hog Deer Moluccan Rusa Deer Vandbøffel (Oceanien)

Sambarhjort (Oceanien) Axishjort Banteng Vildsvin (Oceanien)

Kronhjort/Kronvildt

(Oceanien)
Dåhjort (Oceanien)
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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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