
ANTILOPEJAGT HOS ARUANTILOPEJAGT HOS ARU
GAME LODGESGAME LODGES

ARU er det ideelle sted til en kombineret jagt- og familieferie, men er naturligvis også velegnet "kun" til

jægere. Her kan du opleve 2 meget forskellige jagtfarme på en og samme tur. Fantastiske forhold både for

jægere og ikke-jagende deltagere. Hunters Video har lavet 3 film fra dette pragtfulde sted!

Udfordrende jagt Kræver moderat god fysisk
form

Indkvartering i lodge Safarijagt Selektions-/hundyrsjagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Antilopejagt hos ARU Game LodgesAntilopejagt hos ARU Game Lodges

HØJDEPUNKTER

Luksuriøs indkvartering
Familievenlig ophold med masser af aktiviteter
Udfordrende jagt på bl.a. bjergzebra
Man oplever jagt og ophold på 2 farme på en og
samme rejse

Overblik

ARU er noget af det mest eksklusive, man kan opleve i
Namibia. ARU har 2 farme, der ligger lidt sydøst for
Windhoek - KALAKWA og VERONICA.

ARU råder over to meget luksuriøse lodges beliggende i
jagtområder af vidt forskellig type. Det giver mulighed for
en spæ¦ndende og varieret safarioplevelse med tre-fire
jagtdage på hvert sted.

Faktisk vil vi påstå at ARU er en af de mest
ledsagervenlige tilbud vi råder over i Afrika, hvilket
understøttes af glade tilbagemeldinger fra de mange par
og familier, som har gæstet stedet.

Vil du afskydningsmæssigt have frit valg på alle hylder, bør
du vælge dette prislistearrangement.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

LINDA BERTELSEN

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

Kalakwa Game Lodge & Veronica Game LodgeKalakwa Game Lodge & Veronica Game Lodge

ARU ligger kun en lille times kørsel fra lufthavnen i Windhoek og
der er masser at tage sig til på både lodge og i lokalområdet for
ikke jagende ledsagere. 
KALAKWA Lodge, som ligger blot 40 min. kørsel fra lufthavnen,
tilbyder ophold i rummelige og luksuriøse stråtækte hytter med air-
condition. Hytterne er indrettet med udsøgt interiør af høj kvalitet.
Der er 6 hytter med plads til 12 personer. I denne camp er der
desuden en fitness afdeling, en sauna og en swimmingpool.

VERONICA Lodge er beliggende i et typisk Kalahari savanne
landskab med røde klitter og majestætiske dale. Hovedbygningen
og de omkringliggende stråtækte hytter er alle smukt beliggende
på en klit, som giver en enestående 360 graders udsigt. Hytterne
er med air-condition og masser af atmosfære. Der er 12 hytter
med plads til 24 personer.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

LINDA BERTELSEN

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

ARU Game Lodges ARU Game Lodges 

ARU er både jagt- og indkvarteringsmæssigt et attraktivt tilbud for
kræsne Afrikajægere. Outfitteren råder over to meget luksuriøse
lodges beliggende i jagtområder af vidt forskellig type. Det giver
mulighed for en spændende og varieret safarioplevelse med tre-
fire jagtdage på hvert sted.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

LINDA BERTELSEN

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

Kalakwa & VeronicaKalakwa & Veronica

ARU er noget af det mest eksklusive, man kan opleve i Namibia.
ARU har 2 farme, der ligger lidt sydøst for Windhoek – KALAKWA
og VERONICA.

KALAKWA er på 12.000 ha, og VERONICA er på 15.000 ha, og
ARU planlægger ofte jagten således, at man får 3-4 dage på den
ene farm, og 3-4 dage på den anden farm. De arrangerer også
buejagt, og det skal lige nævnes, at ARU også har en kvindelig
PH. Hun kan i øvrigt guide både på riffel- og buejagt.

For de ikke-jagende gæster kan ARU tilbyde foto-safari,
lerdueskydning, walking safari, en ridetur, 4-hjulede motorcykler,
fitness-rum, sauna, spa, swimmingpool, eller en tur til
hovedstaden Windhoek. Man er selvfølgelig også velkommen til
at sidde med på jagtbilen, og suge til sig af den afrikanske bush.

På områderne jages alle de typisk namibiske arter inkl. den
udfordrende bjergzebra. Her lægger man vægt på fair jagt og
jægeren må være indstillet på at arbejde for sine trofæer. Gælder
jagten bjergzebra, må man tillige være indstillet på at arbejde
hårdt. For de almindelige plainsgamearters vedkommende rækker

en almindelig kondition udmærket til terrænets udfordringer.

Ved siden af de beskrevne jagtområder i det centrale Namibia 
råder ARU over en fantastisk safarikoncession i det nordlige
Namibia med adgang til storvildt såsom bøffel, elefant, løve,
krokodille, flodhest, hyæne og leopard. Dette revir rummer
også eftertragtede plainsgamearter såsom Red Lechwe, Black-
faced impala, Sable og Roan.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@diana.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)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

Flyrejse København-Windhoek t/r*

Lufthavnsskatter

Bil-transport lufthavn-lodge t/r

8 dages ophold med helpension og lokale drikkevarer

Daglig rengøring og daglig vaskeservice

Jagtlicens

7 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 % af

ophold og trofæafgifter anbefales til deling mellem

disse, men det er helt op til dig)

Rejse- og afbestillingsforsikring

EU ansvarsforsikring, kr. 39 pr. person

Alt, som ikke er nævnt under ”Priserne inkluderer”

Mere

*Flyprisen er baseret på afrejse i Air Namibia´s lavsæson. Rejses der udenfor dette tidsrum, vil der blive opkrævet et tillæg for

mellem- eller højsæson. Priserne er desuden baseret på billigste bookingklasse med Air Namibia, hvorfor der kan blive tale om et

tillæg for højere bookingklasse. Vi forsøger altid at finde den bedste løsning og pris.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

LINDA BERTELSEN

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

LINDA BERTELSEN

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

Antilopejagt hos ARU Game LodgesAntilopejagt hos ARU Game Lodges

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

Antilopejagt hos ARU Game LodgesAntilopejagt hos ARU Game Lodges

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 ...
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VILDTARTERVILDTARTER

Antilopejagt hos ARU Game LodgesAntilopejagt hos ARU Game Lodges

Impala Waterbuck Gepard (Afrika)

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

LINDA BERTELSEN

Email: linda@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 04
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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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HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

LINDA BERTELSEN

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