
ANTILOPEJAGT HOSANTILOPEJAGT HOS
GERS SAFARISGERS SAFARIS

Dette er vor eneste partner i Northern Cape-provinsen. Ikke så langt fra byen Kimberley. Jagt på 40

forskellige vildtarter - bl.a. de lidt mere sjældne arter White Blesbok, alle 4 Springbuck varianter, Scimitar

Oryx, Tsessebe, Sable og Roan.

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 Gers SafarisAntilopejagt hos Gers Safaris

HØJDEPUNKTER

Her tilbydes jagt på 40 forskellige vildtarter
Mulighed for jagt på mange sjældne arter
Her finder du alle 4 Springbuck farve-varianter
Scimitar Oryx, Tsessebe, Sable, Roan, Bøffel
Malaria frit område
Ledsagere og børn er meget velkomne

Overblik

Farmen, som hedder Klein Papkuil, er beliggende ca. 115
km vest for byen Kimberley. Fra Johannesburg flyves der
videre med indenrigsfly til enten Kimberley eller
Bloemfontein. Indkvartering finder sted på farmen, som har
været i familiens eje i generationer. Den drives nu af
Madelene og Julius Gers.

Papkuil Reserve, hjemsted for GERS SAFARIS, ligger i
hjertet af et utæmmet diamantland, 120 km fra den
historiske by Kimberley (Northern Cape).
Ejerne Julius og Madelene Gers og deres team af
højtuddannede professionelle jægere og trackere har gjort
en stor indsats for at skabe en virkelig autentisk
jagtoplevelse, der handler om dygtighed, og ikke kun
"skuddet".

Områdets brede åbne savanner, klare himmel, enestående
solnedgange, strålende stjerneklare nætter og håndgribelig
stilhed giver en oplevelse, der ikke findes andre steder i
verden. Det er et sted, hvor naturlig skønhed og eventyr
går hånd i hånd.
40 vildtarter, herunder en række forskellige arter såsom
Bøffel, Roan, Sable, Lechwe, Tsessebe, Wildebeest slam,
Gemsbuk slam og Springbuk slam er arter som kan jages
på 15 000 ha på Gers Safaris som har adgang til mere end
100 000 ha privat ejet jord spredt ud over store områder i
Northern Cape.

Gers Safaris tilbyder nogle af de bedste jagtmuligheder på
kontinentet. Vegetationen er tyk bush med lysninger
(sletter) som er ideel til pürsch jagt. Dine færdigheder som

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

LINDA BERTELSEN

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

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2023 www.jagtrejser.dk Side 2



jæger vil blive udfordret på mange måder, som du aldrig har
oplevet før.
Både bue og riffeljagt er muligt hos Gers Safaris, som giver
jægeren mulighed for at udfordre sine egen evner og
klogskab mod dyrene i deres naturlige miljø.
Gers Safaris tilbyder en overflod af muligheder og variation.
Det er vores mål at give kunderne en fornøjelig og
tilfredsstillende oplevelse, samtidig med at vi også har en
stor passion for at passe på vildmarkens integritet. Vi er
dedikerede til at levere en eksemplarisk, personlig service,
der får vores kunder til at forlade os som venner.
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OPHOLDOPHOLD

Klein PapkuilKlein Papkuil

Gemt under en masse gamle træer fremkalder Papkuil Safari
4-stjernet Lodge* med sin rummelige, klassiske bondegård
minder om en fredelig og stilfuld svunden safari-æra.
De elegante suiter er velindrettede og ligger i gåafstand fra
hinanden, såvel som hovedhuset. Hver suite er indrettet med
ægte sydafrikansk elegance og tilbyder udsigt over store åbne
sletter, der virkelig fanger områdets fredelige natur.
Nogle af suiterne har også en åben pejs og gulvvarme til at hygge
sig på de kolde vinternætter i Northern Cape.
Om aftenen serveres sundowners på terrassen med udsigt over
reservatets berømte vandhul, hvor dyrelivet regelmæssigt
kommer for at drikke.
Når dagen forsvinder, kan gæsterne tage billeder af vores
spektakulære solnedgange og slappe af omkring et bål i
sydafrikansk stil for at dele historier om dagens oplevelser, mens
et 5-stjernet afrikansk måltid tilberedes.
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PARTNERPARTNER

Gers SafarisGers Safaris

Vores eneste partner i Northern Cape.

Farmen drives af ægteparret Madelene og Julius Gers, samt prof.
hunter Ronald Stock og Lodge Manager Lee Stock, som alle
sætter en ære i at give deres gæster nogle uforglemmelige
jagtoplevelser, men også nogle kulinariske oplevelser af høj
klasse. 

Gers Safaris gør dine jagtdrømme til virkelighed. 

 Du vil hurtigt føle dig hjemme her, og Julius deler med glæde ud
af hans store viden om de sydafrikanske arter. 

 Gennem årene har vi sendt mange jægere til dette fantastiske
sted, og alle har - uden undtagelse - været ovenud tilfredse. 
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REVIRREVIR

Gers SafarisGers Safaris

Sydafrika er kendt for fremragende antilopejagt, og hos Julius
Gers i det skønne Northern Cape får man absolut denne
spændende bush-oplevelse. Selve farmen - Klein Papkuil - er på
13.000 ha, og derudover er der mere end 30.000 ha til rådighed
på naboområder.

Farmen er beliggende ca. 115 km vest for Kimberley, hvortil man
flyver indenrigs fra Johannesburg.

Gers Safaris er hjemsted for 40 forskellige vildtarter, og tilbyder
noget af det bedste jagt i Sydafrika. Det er absolut ikke let jagt,
men snarere en spændende sporings- og pürschjagt til fods
gennem den tætte bush og det ujævne terræn. Overfloden af
vilde oliventræer har gjort det muligt for Julius Gers at genindføre
dyrearter i naturen, som var nær udryddelse, herunder den
spektakulære roan og sable. Både bue- og riffeljægere er
velkomne, og det giver jægeren mulighed for at kombinere
passionen.
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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 25. maj 2023 - 25. december 2023 $2,600.00
(Ledsager $1,350.00)

Pris pr. jæger 2:1 25. maj 2023 - 25. december 2023 $2,100.00
(Ledsager $1,350.00)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

5 dages jagt med prof. hunter

6 dages ophold med helpension og ikke-alkoholiske

drikkevarer

Transport Kimberley lufthavn-Gers Safaris t/r

Daglig vaskeservice

Al transport under jagten

Sydafrikansk moms på 14 %

Flyrejse København-Kimberley t/r

Lufthavnsskatter

Alkoholiske drikkevarer

Trofæafgifter

Konservator-arbejde og hjemsendelse af trofæer

Drikkepenge

Rejse- og afbestillingsforsikring

EU ansvarsforsikring, kr. 59 pr. person
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Trofæprisliste 2023 (USD)

Blesbok 560 - White Blesbok 730

Bontebok  1500 - Grey Duiker 550

Eland, cape  2850 - Red Lechwe 3000

Red Hartebeest  1100 - Steenbock 550

Kudu 2600 - Springbuck 500

 - Springbuck black 800

Reedbuck mountain  720 - Springbuck copper 1500

Impala 600 - Springbuck white 1000

Black Impala 2800 - Springbuck painted 1500

Oryx 1300 - Springbuck King 1500

Painted Oryx 3500 - Black Wildebeest 1300

Golden Oryx female 2400 - Seretse Wildebeest 2850

Blue Wildebeest 1300 - Golden Wildebeest  2850

Zebra mountain 2800 - Roan <27 4400

Sable <40   3800 - Roan 27/29 5500

Sable 40/43  4800 - Roan 30/32 8900

Sable 44/46  7800 - Sadleback Blesbok 3000

Zebra Burchell 1500 - Giraffe 4950

Scimitar Oryx 2500 - Nyala 2100

Cape Buffalo <36 8700 Barbery Sheep 3400

Cape Buffalo <40 10900 Tsessebe 2600

Cape Buffalo >40 13000 Waterbuck 2300

Cape Buffalo > 42 14000  

Cape Buffalo > 44 16000  
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VILDTARTERVILDTARTER

Antilopejagt hos Gers SafarisAntilopejagt hos Gers Safaris

Barbary Sheep/Mankefår Springbuk Oryx, Gemsbok Burchell's Zebra

Eland/elsdyrantilope,

Livingstone, Patterson's
Blue Wildebeest Springbuk, Sort Nyala

Rørbuk, Bjerg/Reedbuck,

Mountain

Duiker, Grey/Duiker,

Grimm's (Common)

Hvidhalet gnu/Black

Wildebeest
Bontebok/Blesbok/Blisbuk

Fortsættes på næste side ...
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VILDTARTERVILDTARTER

Antilopejagt hos Gers SafarisAntilopejagt hos Gers Safaris

Waterbuck
Rørbuk/Reedbuck

(Common)
Giraf Struds, Ostrich

Bøffel, Caffer Vortesvin/Warthog Tsessebe
Red Lechwe/Black

Lechwe/Kafue

Roan Kudu, East Cape Sabel antilope (Afrika) Steenbuck/Stenantilope

Fortsættes på næste side ...
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VILDTARTERVILDTARTER

Antilopejagt hos Gers SafarisAntilopejagt hos Gers Safaris

Impala Scimitar Oryx Hartebeest, Red Zebra, Bjerg
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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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