ANTILOPEJAGT HOS
LOOCK SAFARIS

Ønsker du at nedlægge antilope i Sydafrika? Så har vi den helt rette jagtrejse til dig! Jagten foregår på et
stort, vildt og kuperet jagtområde, der huser enorme mængder af de sydafrikanske antilopearter.

Udfordrende jagt

Kræver moderat god fysisk
form
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Antilopejagt hos Loock Safaris
Overblik

HØJDEPUNKTER

Sydafrika er opdelt i mange provinser, og en af dem er
Eastern Cape, som du finder i sydøst. I denne provins
hører Loock Safaris hjemme – jagtområdet ligger i
nærheden af byen Graaff-Reinet.

Fire forskellige slags springbuk
Scimitar Oryx
Kæmpe, kuperet jagtområde
Naturskønt og højtliggende terræn

Der er også mange forskellige slags klimaer i Sydafrika. I
denne del af landet er det mere eller mindre en halvørken,
så et sted, hvor de ofte higer efter regn, og må døje med
ekstrem kulde om vinteren og høj varme om sommeren
(husk at Sydafrika har omvendt årstid end os heroppe nord
på).
Flippie Loock og hans kone Liesel driver til daglig Loock
Safaris og farmen Springfontein, som har været i familiens
eje gennem mange år.
Halvørkenen hedder Karoo, og jagtområdet ligger tæt på,
så der jages i åbne og vidtstrakte områder, der er dog
også områder, som ikke bare er flade og åbne, men mere
bjergrige og med tættere bevoksning. Er du en af dem, der
har lyst til at nedlægge alle 4 farvevarianter af
springbukken, så kan det lade sig gøre her, Flippie giver
dig nemlig mulighed for at få en Springbukke-Slam, som
består af den almindelige, den sorte, den hvide og den
kobberfarvede. Han har også Scimitar Oryx.
På denne rejse er man på trofæjagt. Vores pris indeholder
flybillet, ophold og jagt mm., og hvert nedlagt trofæ
afregnes iht. gældende trofæprisliste.
Da der er tale om meget store jagtområder, bruges
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jagtbilen i stor udstrækning, dog kun indtil man spotter
noget, som man kunne tænke sig at nedlægge. Så bliver
bilen efterladt i bushen, og den spændende pürsch starter.
Man bliver næsten medlem af familien Loock når man er på
jagt hos dem. Man indkvarteres nemlig på deres farm – de
bor selv i hovedhuset, og gæsterne bor i et anneks lige ved
siden af hovedhuset. Der er 3 værelser med plads til max.
6 gæster i annekset.
Man bruger 2 dage på at rejse derned og hjem, 8 dage i alt
på hele rejsen, så der er inkluderet 6 dage hos Loock
Safaris med 5 dages jagt. Ruten er Billund/KøbenhavnJohannesburg (via europæisk lufthavn), og fra
Johannesburg går det videre med indenrigsfly til Port
Elizabeth. Her bliver I hentet af en repræsentant fra Loock
Safaris og kørt til jagtområdet – det tager ca. 3½-4 timer.
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OPHOLD
OPHOLD

Springfontein
Indkvarteringen ligger på Loocks farm, Spring Fountain. En rigtig
hyggelig farm med masser af dyr, og smukt beliggende med
bjerge i baggrunden.
Ved siden af hovedhuset har de bygget et anneks til gæsterne.
Her er der 3 rummelige værelser med tilhørende badeværelse.
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PARTNER
PARTNER

Loock Safaris
Vi har gennem de sidste år haft flere grupper på nogle fantastiske
jagter hos Loock Safaris. Farmen ejes af Flippie Loock, som har
et rigtig godt omdømme - ikke kun i Sydafrika, men også helt her
op til os i Skandinavien. Man skal lede længe efter en mere reel
person end ham, og vi er derfor utroligt glade for samarbejdet
med ham.
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REVIR
REVIR

Loock Safaris
Da området ligger ca. 1000 meter over havets overflade, kan
klimaet variere en del fra sommer til vinter. Terrænet, som
varierer fra bjergrigt til store åbne sletter med spredt vegetation,
er ca. 15.000 ha. Loock Safaris har desuden adgang til flere
naboområder. Jagten finder sted i et område, beliggende i
Eastern Cape provinsen ca. 3 timers kørsel nord for Port
Elizabeth ved Graaff-Reinet.
Hos Loock Safaris har du også mulighed for at skyde
SPRINGBUCK SLAM – bestående af Alm. Springbuck, hvid
Springbuck, kobberfarvet Springbuck og sort Springbuck. Du
finder også de mere specielle arter som Scimitar Horned Oryx,
White Blesbok og Mountain Reedbuck.
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Pris og info på din rejse
Specifikation af priser

Priser
Beskrivelse

Mulige indlogeringsdatoer

Prisen inkluderer

Pris fra (pr. person)

Prisen inkluderer ikke

Flyrejse Billund/København-Port Elizabeth t/r

Trofæafgifter. Hvis du vælger at afregne trofæafgifterne

Lufthavnsskatter

gennem Limpopo Travel og ikke direkte på stedet,

VIP-guide i Johannesburg lufthavn ved ankomst

tilkommer der et gebyr på 2 %.

Afhentning i Port Elizabeth lufthavn og bil-transfer til/fra

Konservator-arbejde og hjemsendelse af trofæer

jagtområdet

Drikkepenge

6 dages ophold med helpension og lokale drikkevarer

Rejse- og afbestillingsforsikring

Daglig vaskeservice

EU-ansvarsforsikring, kr. 59 pr. person

5 dages jagt/jagtføring

Evt. gebyr for transport af våben på fly (afregnes

Jagtlicens

direkte i lufthavnen)

Al transport under jagten

Alt, som ikke er nævnt under "Prisen inkluderer"

Skinning og saltning af trofæer
Sydafrikansk moms på 14 %

HAR DU
SPØRGSMÅL?

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2023

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

LINDA BERTELSEN

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

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

www.jagtrejser.dk

Side 7

Valutakurs
Prisen på denne rejse er en forhåndsvisning, da vi tager forbehold for kursændringer. Den endelige pris for rejsen vil blive aftalt
nærmere.
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VILDTARTER
VILDTARTER

Antilopejagt hos Loock Safaris

Impala

Scimitar Oryx

Waterbuck

Springbuk

Duiker, Grey/Duiker,

Rørbuk, Bjerg/Reedbuck,

Grimm's (Common)

Mountain

Hvidhalet gnu/Black
Wildebeest

Bontebok/Blesbok/Blisbuk

Red Lechwe/Black
Steenbuck/Stenantilope
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Lechwe/Kafue

Blue Wildebeest
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Kudu, Greater/Kudu, Stor
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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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