BØFFELJAGT I
AUSTRALIEN

Vores partner er Australian Buffalo Hunters, som ejes af Graham Williams. Han har jaget i Arnhemland
siden slutningen af 90'erne og dermed er Australian Buffalo Hunters en af de absolut største, når det drejer
sig om jagt på bøffel. I området har der været meget fokus på vildtforvaltningen, hvilket i årenes løb har
sikret jægerne gode stærke trofæer.

Jagten kan udføres af alle Kræver moderat god fysisk
form

Indkvartering i telt

Indkvartering i vildmarken

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

HØJDEPUNKTER

I Australiens Northern Territory kan man virkeliggøre
drømmen om den helt store og kontrastfulde
naturoplevelse. I delstaten er der både tropiske urskove,
bjerge og klipper, åbne savanner, mangrovefyldte laguner
og idylliske søer. Der bor meget få mennesker, og bl.a.
derfor er der optimale leveforhold for et righoldigt dyreliv.

Erfaring i Arnhemland siden slutningen af
90'erne
Den helt store kontrastfulde naturoplevelse!
Tropiske urskove, bjerge og klipper, åbne
savanner, mangrovefyldte laguner og idylliske
søer
Optimale leveforhold for et righoldigt dyreliv

Her kan man også finde de imponerende flere tusind år
gamle klippemalerier som Australiens urbefolkning, the
Aboriginals, har udført.
Den bedste sæson for bøffeljagt ligger fra juni-september
med temperaturer fra min. 20-23 C til max 27-34 C. Dette
er den tørre sæson, hvor brugen af 4wd med aircondition
er til fordel. Fra oktober til starten af november er
temperaturen op til 34-42 C om middagen. Regnsæsonen
starter fra november og helt frem til marts.
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OPHOLD
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Tented Safari Camp
Der er tale om en rigtig vildmarkstur, hvor campen er placeret i de
smukkeste naturomgivelser og oftest lige ned til en flod, hvor man
kan sidde og observere dyrelivet. Den placeres hvert år i områder
med mange bøfler og alt afhængig af sæsonen og består af 4-5
større telte som rummer 2 teltsenge i hvert telt. Man kan let stå
oprejst i teltene, så der er ingen små telte som ikke er komfortable
for 2 personer. Man kan så klart ønske at bo én person i hvert telt,
hvis gruppen ikke er for stor. Alle måltider serveres i det fri. Der er
borde og stole ved det foreløbige køkken, der ligger i forlængelse
med teltet. Der serveres forholdsvis meget godt og tilberedt mad
samt drikkelse. Det skal siges at jagtområderne og camp ligger
meget øde. Der er ingen byer eller mennesker i mange kilometers
afstand og der findes førstehjælp i campen. Skulle der ske noget
akut, findes der en mindre medicinsk afdeling i Bulman som er ca.
1-2 timer fra jagtcampen.
Man kan sagtens tage familien med, men vi vil gerne påpege at
de bør være naturmennesker. Ved de fleste tilfælde ligger
campene langt fra samfund og seværdigheder. Men til gengæld
kommer der til at være rig mulighed for en fantastisk
naturoplevelse.
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PARTNER
PARTNER

Australian Buffalo Hunters
Vor partner er Australian Buffalo Hunters som er ejet af Graham
Williams. Han har jaget og arrangeret jagterne i Arnhemland siden
slutningen af 90’erne og dermed er Australian Buffalo Hunters en
af de absolut største når det handler om jagt på vandbøffel.
I området har der været meget fokus på vildtforvaltningen, hvilket
gennem årene har sikret jægerne meget store trofæer. Vor
arrangør Graham Williams har et nært samarbejde med
lokalbefolkningen i Arnhemland, hvilket er Aborigines. Dyrelivet
gøres op hvert år for at beslutte hvor mange bøfler som skal
skydes i løbet af året, hvilket sikrer både kvantitet og kvalitet på
bøffel populationen.
Jagt campene flyttes også rundt år for år, for at jagten og dyrelivet
bliver så jævnt som muligt.
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Arnhemland
Arnhemland, hvor jagten finder sted, er på 100.000 km2, hvilket
er mere end dobbelt så stort som Danmark. Der er 2
transportmuligheder at vælge imellem for at komme ud til
jagtområderne. Det behageliste er klart at vælge charterfly fra
Darwin til Bulman, som er en aborigin by midt i Arnhemland.
Flyrejsen tager 1,5 time og derfra har man en bilrejse på 1-2 timer
til jagtcampen, ud fra hvilken jagtcamp man er indkvarteret på.
Det andet alternativ er at køre bil hele vejen til jagtområdet. Dette
tager 10-12 timer, hvilket er en meget spændende rejse da man
får oplevet dels byen Katherine og dels se den skiftende natur
langs vejen. Der er mange timers kørsel på grusvej. For at det
skal stemme med planlægningen af ankomst og afrejse til og fra
jagtcampen, så beslutter arrangøren hvilke alternative transporter
som skal planlægges.
Det er muligt at medbringe sit eget våben eller låne på stedet. Vi
anbefaler at låne våben. Der er meget høj kvalitet på lånevåben
og kikkertsigte. Udover den traditionelle jagt med rifler, kan
Australian Buffalo Hunters også tilbyde en utrolig spænende
buejagt – en hårrejsende oplevelse.
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Pris og info på din rejse
Specifikation af priser

Priser
Beskrivelse

Mulige indlogeringsdatoer

Pris fra (pr. person)

Pris pr. jæger 1:1

1. juni 2023 - 26. august 2023

$19,995.00

Pris pr. jæger 2:1

1. juni 2023 - 26. august 2023

$12,995.00

Prisen inkluderer

Prisen inkluderer ikke

6 dages ophold med helpension

Flyrejse København-Darwin t/r ca. DKK 10.000

5 dages jagt inkl. 1 bøffeltyr

Hotel overnatninger før eller efter jagten om nødvendigt

Jagt med prof. jæger

Tillæg for charterfly til jagtområdet - kan deles mellem

Alle drikkevarer

jægerne (Spørg for priser)

Leje af våben (375 H&H, 404 Jeffery, 416 Rigby)

Ikke jagende ledsager, USD 300,- pr. dag

Import- og våbentilladelse

Visum til Australien
Konservatorarbejde og hjemsendelse af trofæer
Dip & Pack / skull/horn USD 300 / Til skuldermontering
USD 450 / Fuldmontering USD 1.200
Drikkepenge til jagtguider
EU-ansvarsforsikring USD 9,00 (obligatorisk)
Alt som ikke er nævnt i prisen inkluderer

Ekstra afskydning:
Trofæafgifter i USD:
Ekstra vandbøffel: 4.995
Selektiv bøffel eller Dugga bull: 3.400
Vildsvin: 475
Vild okse: 1.995
Banteng: 12.850
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VILDTARTER
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Bøffeljagt i Australien

Vandbøffel (Oceanien)

Vildtarter der eventuelt kan tilkøbes

Banteng
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Om os
Limpopo Travel & Diana Jagtrejser
Limpopo Travel og Diana Jagtrejser – som i dag er et og

Rigtig mange jægere brænder fingrene på ”billige”

samme firma - bygger på mere end fire årtiers erfaring i

arrangementer, der ikke afvikles som lovet, og det er som

jagtrejsebranchen. Diana Jagtrejser blev grundlagt i

regel først når det går galt, at det går op for den uheldige

Svendborg, Danmark tilbage i 1974 af den internationale

jagtrejsekunde, hvori forskellen mellem et godt dansk

jagtrejseprofil Jan Krossteig, som den dag i dag fortsat er

bureau – med al den tryghed det indebærer – og en

aktionær og bestyrelsesformand i koncernen.

tvivlsom udenlandsk udbyder består.

I årene, der er gået, er virksomheden vokset sig til at være

Vi tilbyder vore kunder en ret enestående tryghed. Vores

verdens største jagtrejsebureau med jagtpartnere i mere

erfarne medarbejdere kender vore destinationer og kan

en 40 lande og kunder fra hele verden. Dette har kun

yde en særdeles kvalificeret rådgivning baseret på

været muligt i kraft af vores kunders tillid til vores

kundens individuelle ønsker. Booker man sin jagtrejse

virksomhed, vores partnere og den service vi yder. Vi

gennem os, er man sikret imod konkurs via den danske

sætter en stor ære i, at en væsentlig del af vore kunder er

Rejsegarantifond. Vort mangeårige medlemskab af Dansk

stamkunder, som ofte rejser med os, og som trækker nye

Rejsebureauforening er en sikkerhed for professionel

kunder med sig ind i vor virksomhed.

behandling gennem hele jagtrejseforløbet – også i tilfælde
af, at noget ikke går helt som planlagt. Som kunde hos os

Jagtrejsemarkedet har aldrig været mere kaotisk end

kan man forvente opbakning i døgndrift på vor nødtelefon i

netop nu. Et mylder af små og mellemstore bureauer har vi

tilfælde af, at noget som helst går skævt.

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.
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