
ANTILOPEJAGT HOSANTILOPEJAGT HOS
LIMPOPO SAFARISLIMPOPO SAFARIS

Jagt på 45.000 ha i den nordlige del af Sydafrika (Limpopo-provinsen). Fantastiske forhold både for jægere,

ledsagere og børn. Trofæer i medalje-klassen, specielt Nyala, Bushbuck, Kudu og Waterbuck. 

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 Limpopo SafarisAntilopejagt hos Limpopo Safaris

HØJDEPUNKTER

Fantastiske forhold – både for jægere, ledsagere
og børn
Jagt på 45.000 hektar i den nordlige del af
Sydafrika (Limpopo-provinsen)
Åndeløs spænding, stærke trofæer og vild
afrikansk bush!
Mange trofæer i rekordklasse

Overblik

Hos Limpopo Safaris oplever du antilopejagten i Afrika i sin
reneste form. Åndeløs spænding, stærke trofæer og vild
afrikansk bush! Det vidtstrakte revir på næsten ufattelige
450 kvadratkilometer forvaltes med nænsom hånd som et
sammenhængende naturreservat.

Afskydningspolitiken på området er stram og det har
gennem de seneste mange år ført til mange trofæer i
rekordklasse – og der bliver flere og flere år efter år!

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
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OPHOLDOPHOLD

River ViewRiver View

Den skønne lodge, River View, ligger direkte ned til Njelele-
floden. Lodgen er af høj standard og består af “bungalows” og
værelser med eget bad og toilet, air-condition, våbenskab og
køleskab samt privat terrasse.

Endvidere er der fælles spisestue og opholdsrum samt
swimmingpool. Limpopo Safaris’ køkken er også et kapitel for
sig. Der bliver serveret veltillavet mad, ofte tilberedt af egne
produkter. Foran selve indkvarteringen er der lavet en
opdæmning af floden, så man på en lang strækning af floden kan
tage på små sejlture eller blot sidde og hygge sig med
fiskestangen fra terrasserne, der er bygget ud over floden. Der er
også etableret en vinkælder, hvorfra man kan tilkøbe nogle af
Sydafrikas topvine, hvis man skulle ønske det. 

 

 

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
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PARTNERPARTNER

Limpopo Safaris Limpopo Safaris 

Firmaet blev stiftet tilbage i 1996. Limpopo Safaris skiftede i 2011
ejere, og er i dag ejet af Mias og Bella, som har arbejdet på
farmen i rigtig mange år. Her er ikke kun jagten i højsæde, men
også indkvartering, forplejning og service. Limpopo Safaris er
beliggende i Limpopo Provinsen, direkte til Limpopofloden, som
på dette sted danner grænsen mellem Sydafrika og Zimbabwe.

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
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REVIRREVIR

Limpopo SafarisLimpopo Safaris

Limpopo Safaris’ jagtområde er på ca. 45.000 hektar, som ligger
midt i en storslået og uberørt natur, en såkaldt bushveld i et
meget kuperet område med masser af baobabtræer og mere
åbne områder med akacietræer. Floden Njelele, som er en biflod
til Limpopo floden, løber gennem reviret og skaber de perfekte
omgivelser for den eksotiske bushbuck og nyala. 

Du finder dette område i det nordligste hjørne af Sydafrika og
Limpopo-provinsen, og det grænser op til den legendariske
Limpopo-flod. Limpopo dalen er et smukt uspoleret område med
et varieret terræn med små bjerge, bakker, fladt terræn og
savanne. Ikke mindst på grund af den høje indkvarterings-
standard og mangfoldigheden af de mange forskellige vildtarter
har Limpopo Safaris siden sin start i 1996 haft et stigende antal
gæster hvert år. Trofækvaliteten er også helt i top, således er
medaljetrofæer ingen sjældenhed. Antallet af guldmedalje trofæer
har, p.g.a. afskydningspolitikken, været stigende gennem de
senere år.   

Flere og flere jægere vælger at medbringe familien, da området
og indkvarteringen egner sig til en familieferie, og der bliver gjort

meget for, at alle familiens medlemmer får en super god ferie.

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
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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  38.995,00,- Kr.
(Ledsager 17.995,00,- Kr.)

Pris pr. jæger 2:1 25. maj 2023 - 25. december 2023  31.995,00,- Kr.
(Ledsager 17.995,00,- Kr.)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

Flyrejse København - Johannesburg t/r

Lufthavnsskatter

Biltransfer Johannesburg – River View t/r

5 dages jagt med erfaren prof. hunter, skinner og

tracker

6 dages ophold i dobbeltværelse med helpension og

drikkevarer

Al transport under jagten

Licenser (bortset fra dem mærket med *)

Vaskeservice

Sydafrikansk moms på 15%

Skinning og trofæbehandling i campen

Trofæafgifter

Konservator arbejde og hjemsendelse af trofæer

Tillæg for enkeltværelse kr. 315 pr. dag

Drikkepenge

Rejse- og afbestillingsforsikring

EU-ansvarsforsikring, kr. 59 pr. person

Alt som ikke er nævnt under ”priserne inkluderer”

Mere

Ekstra jagtdag 2:1 kr.     3.375,-  

Ekstra jagtdag 1:1 kr.     3.850,-  

Ekstra dag uden jagt kr. 1.690,-

10 % rabat på ovenstående priser i lavsæsonen. 

Lavsæson: 15/11-20/12 og 10/01-01/03, dog ikke uge 7 og 8.

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
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Trofæprisliste 2023 (EURO)

Bavian * 55

Blue Wildebeest 745

Burchells Zebra 850

Bushpig 700

Eland 1850

Giraf 1500

Greater Kudu 1500

Grey Duiker 200

Impala 260

Klipspringer ** 950

Limpopo Bushbuck ** 1100

Nyala ** 1980

Oryx 850

Sjakal 55

Steinbok 300

Vortesvin 270

Waterbuck ** 1700

* Bavian kræver speciallicens, som der skal ansøges om min. 3 mdr. før ankomst til jagtområdet. Det er derfor ikke muligt at
nedlægge bavian, hvis den ikke bestilles ved booking af rejsen. Licensen koster et mindre beløb (ca. kr. 50), som Nature
Conservation ikke tilbagebetaler ved manglende nedlagt vildt.

** Disse trofæer kræver min 7 dages jagt og skal bestilles ved booking, da vi ellers ikke kan garantere, at der vil være flere på kvote
ved ankomsten til jagtområdet.

Har man trofæønsker, som går udover ovenstående liste, vil Limpopo Safaris med stor sandsynlighed også kunne hjælpe.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN
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VILDTARTERVILDTARTER

Antilopejagt hos Limpopo SafarisAntilopejagt hos Limpopo Safaris

Burchell's Zebra
Sjakal, Skaberaksjakal/Blac

k-backed Jackal Impala Blue Wildebeest

Penselsvin/Bush Pig Giraf Vortesvin/Warthog Oryx, Gemsbok

Bavian/Baboon
Eland/elsdyrantilope,

Livingstone, Patterson's
Steenbuck/Stenantilope

Skriftantilope/Bushbuck,
Cape

Fortsættes på næste side ...
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VILDTARTERVILDTARTER

Antilopejagt hos Limpopo SafarisAntilopejagt hos Limpopo Safaris

Nyala
Duiker, Grey/Duiker,
Grimm's (Common)

Kudu, Greater/Kudu, Stor Waterbuck

Klipspringer

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN
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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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