
JAGT PÅ SAVANNEN IJAGT PÅ SAVANNEN I
CAMEROUNCAMEROUN

På savannerne i nord er det Giant Eland som er stjernen, men også jagten på western roan og bøffel er

fremragende.

Udfordrende jagt Kræver moderat god fysisk form Indkvartering i telt Safarijagt
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HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Jagt på savannen i CamerounJagt på savannen i Cameroun

HØJDEPUNKTER

Verdens største antilope, Giant Eland samt en
række andre attraktive vildtarter
Komfortabel indkvartering
Trofækvalitet og succesraterne er år efter år i top
Partner råder over hele fem forskellige
jagtkoncessioner på savannen i den nordlige del

Overblik

Overalt kan man forvente komfortabel indkvartering i
traditionel afrikansk stil og forplejning af høj standard.
Trofækvaliteten på disse områder er år efter år helt i top og
det samme gælder succesraterne! Cameroun er for
eventyrlystne storvildtjægere, hvad Kong Salomons miner
er for skattejægere …. Er du klar til dit livs eventyr?

SAVANNEN

Vor partner råder over hele fem forskellige
jagtkoncessioner på savannen i den nordlige del af
Cameroun, mellem de to nationalparker, Bouba Ndjida og
La Benoue, ca. 4 timers kørsel fra Garoua, hvortil der en
gang om ugen er direkte flyforbindelse fra Paris.

Man kan også vælge at flyve til Douala og så videre med
et indenrigsfly til Garoua.

Jagtperioden på savannen er fra juletid til slutningen af
maj, Vi anbefaler, at man jager i perioden fra medio januar
til primo april, når det høje græs er brændt af og de nye
spirer er kommet frem. Som alle andre steder i verden
giver denne årstid derfor de bedste muligheder for at se
vildtet, der naturligt nok er i stor bevægelighed. På denne
tid af året er dagtemperaturen omkring 35 grader og 22
grader om natten. Da klimaet er tørt føles varmen ikke
ubehagelig.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

ULLA FREGERSLEV

Email: ulla@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 02
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OPHOLDOPHOLD

Jagtcamp på savannenJagtcamp på savannen

Alle camps er bygget op som en traditionel vestafrikansk safari
camp, med stråtækte hytter, runde eller firkantede afhængig af
den lokale byggestil, alle med privat bad og toilet, samt fælles
opholds- og spisehytte.  Man har overalt tilstræbt at campen er
placeret i naturskønne omgivelser, enten ved en flod, eller et godt
udsigtspunkt, så man også kan studere det rige og varierede
dyre- og fugleliv i og omkring campen.

Forplejningen er af høj standard og hele stemningen i campen er
meget hyggelig. Af og til vil man overnatte nogle dage i en såkaldt
fly-camp, hvis jagten på en bestemt vildtart foregår langt væk fra
hovedcampen.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

ULLA FREGERSLEV

Email: ulla@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 02
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PARTNERPARTNER

Mayo Oldiri Mayo Oldiri 

Vor partner er en af de ældste og mest velrenommerede outfittere
i det vigtige cantralafrikanske jagtland Cameroun. Firmaet råder
over mere end 1.000.000 hektar vildnis fordelt på 9 koncessioner.
Her kan vi tilbyde begge de vidt forskellige typer af jagt, som dette
spændende jagtland er berømt for blandt jægere: Jagt i tropisk
regnskov og på subtropisk savanne. I regnskoven er det den
smukke orange og hvidstribede bongoantilope som er målet for
de fleste jægeres anstrengelser. Men også de små skovelefanter,
sitatungaer, skovbøfler, giant forest hogs og et væld af eksotiske
duikers, som kun kan jages her, tiltrækker berettiget
opmærksomhed fra internationale storvildtjægere.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

ULLA FREGERSLEV

Email: ulla@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 02
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REVIRREVIR

Savannen i CamerounSavannen i Cameroun

Vor partner råder over hele fem forskellige jagtkoncessioner på
savannen i den nordlige del af Cameroun, mellem de to
nationalparker, Bouba Ndjida og La Benoue, ca. 4 timers kørsel
fra Garoua, hvortil der en gang om ugen er direkte flyforbindelse
fra Paris. Man kan også vælge at flyve til Douala og så videre
med et indenrigsfly til Garoua.

Jagtperioden på savannen er fra juletid til slutningen af maj, Vi
anbefaler, at man jager i perioden fra medio januar til primo april,
når det høje græs er brændt af og de nye spirer er kommet frem.
Som alle andre steder i verden giver denne årstid derfor de
bedste muligheder for at se vildtet, der naturligt nok er i stor
bevægelighed.
På denne tid af året er dagtemperaturen omkring 35 grader og 22
grader om natten. Da klimaet er tørt føles varmen ikke
ubehagelig.

De fem jagtkoncessioner, Mayo Oldiri, Mayo Nduell, Mayo
Vaimba, Rey Bouba og Djibao er sammmenlagt på 420.000
hektar. I forhold til arealernes størrelse og vildtbestanden generelt
er jagttrykket beskedent, så derfor er trofækvaliteten generelt

rigtig god. Terrænet veksler fra område og til område, men er
generelt let kuperet skov samt mere åbne områder. Valget af
jagtområde afhænger af hvilke vildtarter man først og fremmest
prioriterer. Ofte vil man på en 2 ugers safari jage i to forskellige
områder.

Selv om der er anlagt en del små veje i jagtområderne, må
man også regne med, at der visse dage kan være tale om at
tilbagelægge lange distancer til fods. Det er derfor en fordel at
være i rimelig god form. Succesraten for giant eland har de
sidste år været 100%, og det samme gør sig gældende for
bøffel og roan.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

ULLA FREGERSLEV

Email: ulla@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 02
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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

15 dages safari med 13 jagtdage

1:1 Jagt/jagtføring med erfaren prof. hunter, tracker og

skinner

Ophold m/helpension og drikkevarer

Daglig vaskeservice

Al transport under jagten

Flyrejse til og fra Garoua/Douala ca. dkr. 10.000

Charterfly/transfer

Jagtlicens, big game € 1.000

Visum og våbentilladelse

Trofæafgifter afregnes kontant i jagtområdet efter

jagten

Præparering af trofæer og transport til konservator

Dipping, packing og hjemsendelse af trofæer

Skat på eksport af trofæer og skind (1,20 EUR pr. kilo)

Skat på elfenben (13 EUR pr. kilo)

Forsikringer

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

ULLA FREGERSLEV

Email: ulla@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 02
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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@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

ULLA FREGERSLEV

Email: ulla@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 02
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VILDTARTERVILDTARTER

Jagt på savannen i CamerounJagt på savannen i Cameroun

Python Bavian/Baboon Hartebeest, Western
Duiker, Grey/Duiker,

Grimm's (Common)

Vortesvin/Warthog Roan Civet Cat
Rørbuk, Bohor/Reedbuck,

Bohor

Duiker, Red-flanked Giant Eland Oribi Western, Kob

Fortsættes på næste side ...
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VILDTARTERVILDTARTER

Jagt på savannen i CamerounJagt på savannen i Cameroun

Duiker, Western Bush Bushbuck, Harnessed Bøffel, Western Savannah Waterbuck

Elefant (Afrika)

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

ULLA FREGERSLEV

Email: ulla@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 02
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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

ULLA FREGERSLEV

Email: ulla@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 02
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