
STORVILDTJAGT ISTORVILDTJAGT I
MUNYAMADZI MED DANSKMUNYAMADZI MED DANSK

PHPH

Drømmer du om jagt i Afrika? … Det ægte Afrika… Så er denne jagtrejse det rette valg for dig! Jagten foregår

i et af de bedste jagtområder i Zambia, hvor du har mulighed for at jage flere specielle og spændende arter!

Udfordrende jagt Kræver moderat god
fysisk form

Indkvartering i lodge Big game Pürschjagt Safarijagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Storvildtjagt i Munyamadzi med dansk PHStorvildtjagt i Munyamadzi med dansk PH

HØJDEPUNKTER

Storvildtjagt med dansk Ph. 
Stærke Leopard, løver, elefanter og meget stor
bestand af antiloper
Lavt årligt jagttryk, ses på trofækvaliteten og den
stadig voksende vildtbestand
Fantastisk naturoplevelse

Overblik

Munyamadzi er navnet på dette 20.000 ha private game
reserve, beliggende ved bredden af Luangwa floden ved
South Luangwa National Park. Munyamadzi er en af
Zambia’s fineste og flotteste game-reserves. Jagten
administreres af dansk PH - Thor Kirchner, Så du har nu
mulighed for at gå på storvildtjagt i Zambia med dansk-
talende PH. 

Mod nord er det afgrænset af "South Luangwa National
Park" og andre private game reserves. Mod vest af "West
Petauke Game Management Area" og Luangwa floden.
Hele området er naturligvis ikke hegnet.

Noget af det der gør Munyamadzi unikt er, at der ikke er
nogen indblanden fra statens side, idet det er et private
game-reserve. Det efterlader de besøgende med en
oplevelse af, at her er man i naturen på naturens
præmisser. Du følges under jagten af en "Gamescout" ,
naturligvis din PH og dine trackere og I har hele området til
jeres rådighed under hele jagten. Området er enestående
og Munyamadzi efterlader en fornemmelse af at sådan er
rigtig storvildtjagt i Afrika.

Når man ankommer til campen på bredden af Luangwa-
floden kan man ikke undgå at blive betaget at denne
enorme flod og livet omkring floden. Camp-personalet er
særdeles opsat på at yde den bedst mulige service.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

TINA JEPPESEN

Email: tina@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 29
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OPHOLDOPHOLD

MunyamadziMunyamadzi

Omkring det centrale lounge og spiseområde ligger 3 hytter,
muret med stråtag samt på en platform et safaritelt. Alle har en-
suite badværelse med varmt/koldt vand og er placeret nøjsomt
under store skyggegivende træer.  Campen er beliggende på den
østlige flodbred af Luangwa floden med en smuk udsigt over
floden og dens dyreliv, samt Bulonga bjergene der skimtes i det
fjerne. Hytterne er fire dobbeltværelser, alle med en-suite
badeværelse. I hytten er der tvillinge- eller dobbeltsenge. Der er
varmt vand til bad, og der er myggenet tilgængeligt.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

TINA JEPPESEN

Email: tina@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 29
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PARTNERPARTNER

MunyamadziMunyamadzi

Jagten i Munyamadzi Private Game Reserve administreres af den
dansk PH - Thor Kirchner, Så du har nu mulighed for at gå på
storvildtjagt i Zambia med dansk-talende PH. Thor er født og
opvokset i Zambia men har gået på dansk skole og efterfølgende
taget en dansk skytte-uddannelse. Den er herefter suppleret med
PH uddannelsen i Zambia og han har nu gennem flere år
gennemført store Big-game jagter med enestående resultater.
Thors rolige væsen og store passion for vildt og fauna i
Munyamadzi er enestående og en stor oplevelse at blive delagtigt
gjort i under en af de mange pürsch i denne perle af et revir.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

TINA JEPPESEN

Email: tina@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 29
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REVIRREVIR

MunyamadziMunyamadzi

Munyamadzi er navnet på dette 20.000 ha private game reserve,
beliggende ved bredden af Luangwa-floden ved South Luangwa
National Park. Munyamadzi er en af Zambias fineste og flotteste
game-reserves. Mod nord er det afgrænset af South Luangwa
National Park og andre private storvildtsreservater. Mod vest
ligger West Petauke Game Management Area og Luangwa-
floden. Hele området er naturligvis ikke hegnet. Noget af dét der
gør Munyamadzi unikt er, at der ikke er nogen indblanding fra
statens side, idet det er et privat vildtreservat. Du følges under
jagten af en ”Gamescout" , naturligvis din PH og dine trackere. I
har hele området til jeres rådighed under hele jagten. Området er
enestående og Munyamadzi efterlader en fornemmelse af at
sådan er rigtig storvildtjagt i Afrika. Det varierende landskab byder
på tæt bush langs floden, åbne sletter og spredt bevoksning, samt
bjergene mod øst. Dette gør området til et enestående sted der
bør opleves.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

TINA JEPPESEN

Email: tina@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 29
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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

Transfer fra Lusaka til jagtområdet t/r, USD1200,-

Jagt med professionel jæger

Ophold i jagtcamp med fuld forplejning og drikkevarer

Trofæbehandling i campen

Vaskeservice

Al transport under jagten

Jagtlicens

Riffel-import

5% afgift til lokal Community

Fly til Lusaka

Trofæafgifter

Dip & Pack US 1500,-

Hjemsendelse af trofæer og konservatorarbejde

Visum udstedes ved ankomst US$ 100

Afrejse afgift i Lusaka lufth. (25 US$)

Import afgift ammunition. (2 US$/patron)

Drikkepenge

Evt. hotelovernat. før og efter jagt i Lusaka

Evt. Upgrade til Bushfly, US 2500,-

Rejse- og afbestillingsforsikring

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

Alt som ikke er nævnt under priserne inkluderer

Yderligere

Kafue lechwe, inkl. 1 jagtdag  5.000 

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

TINA JEPPESEN

Email: tina@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 29
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Trofæprisliste (USD)

Lion 17.000 - Crocodile 3.900

Elephant POR - Grysbock 1.150

Leopard 7.800 - Hartebees 2.225

Roan 7.800 - Hippo 3.900

Baboon 225 - Hyena 1.675

Buffalo 4.450 - Impala 500

Bushbuck 1.350 - Kudu 2.800

Civet 1.350 - Puku 1.350

Warthog 1.150 - Waterbuck Com. 2.000

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

TINA JEPPESEN

Email: tina@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 29
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VILDTARTERVILDTARTER

Storvildtjagt i Munyamadzi med dansk PHStorvildtjagt i Munyamadzi med dansk PH

Bavian/Baboon Cape Grysbuck Penselsvin/Bush Pig Roan

Hartebeest, Lichtensteins Bøffel, Caffer Leopard (Afrika) Flodhest

Zebra, Bjerg Løve (Afrika) Klipspringer Elefant (Afrika)

Fortsættes på næste side ...
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VILDTARTERVILDTARTER

Storvildtjagt i Munyamadzi med dansk PHStorvildtjagt i Munyamadzi med dansk PH

Kudu, Greater/Kudu, Stor
Skriftantilope/Bushbuck,

Cape
Impala Civet Cat

Puku Waterbuck Hyæne, Plettet

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

TINA JEPPESEN

Email: tina@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 29
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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@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

TINA JEPPESEN

Email: tina@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 29
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