
BØFFEL-, ROAN- OGBØFFEL-, ROAN- OG
ANTILOPEJAGT I BURKINAANTILOPEJAGT I BURKINA

FASOFASO

For trofæjægeren, som mangler alle de spændende vestafrikanske arter i sin samling, er Burkina Faso en

spændende destination med gode revirer, masser af vildt, professionel organisation og god vildtforvaltning!

Udfordrende jagt Kræver moderat god
fysisk form

Indkvartering i lodge Big game Kombinationsjagt Safarijagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Bøffel-, roan- og antilopejagt i Burkina FasoBøffel-, roan- og antilopejagt i Burkina Faso

HØJDEPUNKTER

Adskillige arter og underarter, som ikke findes i
det sydlige eller østlige Afrika
Jagt på franske jægeres tidligere domæne
Særdeles gode revirer og ikke mindst gode
trofæer
Forskellige fastprispakker med jagt på udvalgte
vestafrikanske arter

Overblik

Vi har efterhånden haft en del kunder i Burkina Faso og de
er alle vendt glade hjem med spændende vestafrikaske
jagtoplevelser og ikke mindst gode trofæer på nethinden –
og på vej til konservatoren! Her kan du jage adskillige arter
– og underarter - som ikke findes i det sydlige eller østlige
Afrika, som er målet for langt de fleste jagtsafarier.

Vestafrika har i mange år været de franske jægeres
domæne, men vi har fundet en stærk partner som yder en
fin service også til engelsktalende klienter. Revirerne er
særdeles gode og resultaterne har indtil videre talt deres
eget sprog. Som jæger kan man vælge mellem forskellige
fastprispakker med jagt på udvalgte vestafrikanske arter.

Rejseplan

Dag 1:
Afrejse København/Billund tidlig morgen. Fly via Paris med
Air France eller Bruxelles med Brussels Airline til
Ouagadougou.

Ankomst om aftenen. Modtagelse i lufthavnen, hvor en
repræsentant fra safari firmaet er behjælpelig med
toldformaliteter, våbentilladelse og våbenklarering.
Herefter transfer til hotel i Ouagadougou.

Dag 2:
Transfer til jagtområdet. Indkvartering, indskydning af riffel

Dag 3 – 8:
6 jagtdage

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

STEN SJÖGREN

Email: sts@diana.dk
Telefon: 070-830 53 43
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Dag 9:
Transfer tilbage til Ouagadougou og aftenfly tilbage til
Europa

Dag 10:
Ankomst morgen Paris eller Bruxelles og videre til
København/Billund

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

STEN SJÖGREN

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

Jagtcamp BurkinaJagtcamp Burkina

Campen, som er beliggende ca. 15 min. kørsel fra selve
jagtkoncessionen er rummelig og efter vestafrikanske forhold
meget komfortabel og består af stråtækte bungalows med
faciliteter såsom air-condition og privat badeværelse.
Sovehytterne er enkelt indrettet, men der er hvad man har brug
for. I campen er der et dejligt fællesområde med spise- og
opholdsfaciliteter, bar, bålplads og sågar en swimmingpool.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

STEN SJÖGREN

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

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

STEN SJÖGREN

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

Singou & OuamouSingou & Ouamou

Selve jagtområdet, som består af to sammenhængende
koncessioner Singou og Ouamou, er beliggende 350 km øst for
hovedstaden. Det er et meget stort revir på hele 260.000 ha, og
regnes for at være en af de absolut bedste koncessioner i landet
med en god og varieret vildtbestand af en række interessante
vildtarter såsom western savanne bøffel, western roan, major
hartebeest, western kob, defassa waterbuck, harnessed
bushbuck og Nigerian bohor reedbuck. Derudover ses der i
området også løve, flodhest, elefanter oribi, vortesvin og bavian.
Løverne er typisk vestafrikanske uden manke, men generelt store
af krop.

Der er udelukkende tale om jagt på fri vildtbane, og selvom der er
en del mindre veje i jagtområdet, må man være indstillet på lange
marcher, så derfor er det bestemt en fordel af være i god fysisk
form. Oftest finder man om morgenen et godt og lovende spor, og
herefter kan man følge de fantastisk dygtige sporeres arbejde,
ofte over adskillige kilometer, indtil man forhåbentlig kan komme
på skudhold. Terrænet er  let kuperet, med tæt vegetation, men
meget varieret.
Generelt har alle tilbagemeldinger fra vore testjægere gået på, at

man normalt så elefanter, bøffel og de forskellige antilopearter
hver dag, og også spor af løve. Hvis man ønsker at jage løve,
skal man vælge den varme tid fra ultimo marts og i april, da
løverne i den periode vil komme til de få vandhuller, hvorfra
man så kan spore dem.

Der er udelukkende tale om jagt på fri vildtbane, og selvom der
er en del mindre veje i jagtområdet, må man være indstillet på
lange marcher, så derfor er det bestemt en fordel af være i god
fysisk form.

Oftest finder man om morgenen et godt og lovende spor, og
herefter kan man følge de fantastisk dygtige sporeres arbejde,
ofte over adskillige kilometer, indtil man forhåbentlig kan
komme på skudhold. Terrænet er let kuperet, med tæt
vegetation, men meget varieret.

Jagtvæsenet i Burkina Faso har en restriktiv afskydningspolitik,
og hvert jagtområde får årligt tildelt en ganske bestemt kvote,
som nøje bliver overholdt. Organisationen er meget
professionel, og med på jagten følger altid en såkaldt game

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

STEN SJÖGREN

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

Singou & OuamouSingou & Ouamou

scout, som påser at alt går korrekt til. Man gør en stor indsats
for at forbedre forholdene for vildtet, bl.a. med vandhuller,
krybskyttekontrol m.v.

Sæson:
Jagtsæsonen er fra 1. januar til 31. maj. De bedste måneder er
januar, februar og marts, hvor jagtforholdene er gode, og hvor
det endnu ikke er blevet for varmt. Fra slutningen af marts og i
april bliver det meget varmt og jagten bliver sværere, og fordi
der er mindre aktivitet blandt dyrene.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

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)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

Flyrejse København - Ouagadougou t/r

Lufthavnsskatter og afgifter kr. 3.700,-

6 dages jagt/jagtføring 2:1 med prof. Hunter, trackers

og skinners. På løvejagt 10 dages jagt 1:1

Ophold med helpension

Transfer Ouagadougou – jagtområde t/r

Trofæafgift for de enkelte dyr nævnt i pakken

Drikkevarer

Våbenlicens € 92 pr. våben

Jagtlicens € 375

Evt. overnatninger før eller efter jagten i Ouagadougou.

 

Mere

Jagtlicens og våbenlicens betales kontant ved indrejse.

På de ovennævnte safaris, bortset fra løve safari er priserne baseret på jagtføring 2:1. Hvis man ønsker jagtføring 1:1 er der et tillæg

på kr. 4.000,- på en 6 dages safari.

Generelt vil det være muligt at jage få andre vildtarter mod betaling af ekstra licens og trofæafgifter som følger i EUR:

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

STEN SJÖGREN

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

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

STEN SJÖGREN
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VILDTARTERVILDTARTER

Bøffel-, roan- og antilopejagt i Burkina FasoBøffel-, roan- og antilopejagt i Burkina Faso

Bushbuck, Harnessed Bøffel, Western Savannah Roan Hartebeest, Western

Waterbuck
Rørbuk, Bohor/Reedbuck,

Bohor
Vortesvin/Warthog Løve (Afrika)

Oribi Western, Kob
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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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