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Lukwati er beliggende i det vestlige Tanzania og er et fantastisk big game område, og har absolut noget af

det bedste Big Game Tanzania kan byde på.

Udfordrende jagt Kræver moderat god
fysisk form

Indkvartering i telt Big game Pürschjagt Safarijagt
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Michel Mantheakis - Lukwati Michel Mantheakis - Lukwati 

HØJDEPUNKTER

Et fantastisk Big Game område
Store bøfler, sable, masser af leoparder, og en
meget høj succesrate på store mankeløver
Rigtig god vildtbiotop og en stor diversitet
Et af de mest produktive og bedst beskyttede
jagtområder

Overblik

Dette er et af de mest produktive og bedst beskyttede
jagtområder, og de tidligere koncessionshavere har gjort
en stor mangeårig indsats for vildtforvaltning og
krybskyttekontrol, og områdets afsides beliggenhed sikrer
naturligvis også vildtet.

Fra Lake Rukwas nordøstlige bredder strækker
koncessionen sig mod øst over the ”Escarpment” til store
uberørte miombo skove. Området er berømt for store
bøfler, sable, masser af leoparder, og en meget høj
succesrate på store mankeløver. Lukwati har en rigtig god
vildtbiotop og en stor diversitet: Den store sø, Lake Rukwa,
marsk- og sumpområder, skove, floder, åben savanne,
klipper, bjerge, og naturlige kilder.

I Lukwati kan der jages følgende vildtarter: Løve, bøffel,
leopard, elefant, sable, kudu, roan, eland, flodhest,
krokodille, Lichtenstein’s hartebeest, defassa waterbuck,
zebra, southern reedbuck, vortesvin, oribi, bushpig,
common duiker, impala, hyæne og sjakal. 

Man kan enten flyve med charter hele vejen til Lukwati fra
enten Arusha eller Dar Es Salaam, eller med indenrigsfly til
Mbeya, hvorfra der er ca. 4-6 timers kørsel til campen,
afhængig af vejforholdene.
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OPHOLDOPHOLD

Camp LukwatiCamp Lukwati

Campen er opbygget i typisk østafrikansk stil og af meget høj
standard. Den er smukt beliggende, særdeles komfortabel og har
rummelige insektsikrede telte (dobbelte), med udmærkede senge,
sengelinned, natborde, tøjstativer, hylder og stole. Der er også
privat douche og toilet med rindende varmt og koldt vand til hvert
telt. Endvidere et hyggeligt opholds/spise “telt”. En veludstyret
bar med køleskab til iskolde drikkevarer hører naturligvis også
med.

Maden er af høj klasse. Hver dag serveres et godt og solidt
morgenmåltid med bl.a. frisk frugt, bacon og æg, nybagt brød og
kaffe eller te. Frokosten i campen består af 2-3 retter, men på
dage, hvor der jages i de fjernereliggende områder, medbringer
man en dejlig picnic frokost. Middagen er også altid en 2-3 retters
menu, og udbuddet af gode vine, spirituosa og øvrige drikkevarer
lever helt op til madens høje kvalitet.

Der er terrængående 4-hjulstrukne biler til disposition for vore
jægere. Selv om bilerne er i den bedst, mulige stand, og selv om
der er ansat dygtige mekanikere i campen, er det et hårdt terræn
for bilerne at køre i, så man må være indstillet på, at materiellet

kan bryde sammen engang imellem, og at der på den måde af
og til kan gå noget jagttid tabt.

Der er radioudstyr i lejren, så man kan komme i kontakt med
hovedkontoret i Dar-Es-Salaam. Endvidere kan der stilles
satellit telefon til rådighed til 50$ pr. uge.

Ved ankomsten til Dar-Es-Salaam eller Arusha/Kilimanjaro
bliver man mødt af en medarbejder fra safarifirmaet, som vil
være behjælpelig med ankomstformaliteterne. Han vil også
sørge for transport videre til reviret enten med indenrigsfly
og bil eller charterfly.
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PARTNERPARTNER

Michel Mantheakis SafarisMichel Mantheakis Safaris

Michel Mantheakis Safaris blev dannet i 2010 og ejes og drives af
Michel og hans hollandsk fødte hustru Nicole. I gennem de sidste
17 år har vi haft et meget fint samarbejde med Michel, i hans tid
som medindehaver af Miombo Safaris/Kilombero North Safaris.

Michel er en meget erfaren jæger og stor naturelsker. Michel er af
græsk afstamning, 3. generations tanzanianer, og har en
akademisk baggrund i vildtforvaltning og har 26 års erfaring som
professionel jæger. Han regnes for at være en af Tanzanias
bedste prof. jægere og er altid parat til at gå det ekstra skridt der
er nødvendigt for at få succes på jagten. Specielt har Michel
været uhyre succesrig med jagter på elefant, løve og leopard.
Michel er også stærkt engageret i vildtforvaltning,
krybskyttekontrol og etisk korrekt og bæredygtig jagt.
Udover Michel Mantheakis er der fast tilknyttet en større stab af
yderst velkvalificerede professionelle jægere til Michel Mantheakis
Safaris. Hans hustru Nicole Mantheakis tager sig med stor
effektivitet af de administrative opgaver i firmaet.

Michel Mantheakis Safaris har to koncessioner i henholdsvis det
vestlige Tanzania og i Masailand, men kan også tilbyde andre

fremragende koncessioner i hele Tanzania.
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REVIRREVIR

Lukwati South Game ReserveLukwati South Game Reserve

Lukwati er beliggende i det vestlige Tanzania og er et fantastisk
big game område, som rummer noget af det absolut bedste Big
Game som Tanzania kan byde på. Det et af de mest produktive
og bedst beskyttede jagtområder, og de tidligere
koncessionshavere har gjort en stor mangeårig indsats for
vildtforvaltning og krybskyttekontrol, og områdets afsides
beliggenhed sikrer naturligvis også vildtet.

Fra Lake Rukwa’s nordøstlige bredder strækker koncessionen
sig mod øst over the ”Escarpment” til store uberørte miombo
skove. Området er berømt for store bøfler, sable, masser af
leoparder, og en meget høj succesrate på store mankeløver.
Lukwati har en rigtig god vildtbiotop og en stor diversitet: Den
store sø, Lake Rukwa, marsk- og sumpområder, skove, floder,
åben savanne, klipper, bjerge, og naturlige kilder.

I Lukwati kan der jages følgende vildtarter: Løve, bøffel, leopard,
elefant, sable, kudu, roan, eland, flodhest, krokodille,
Lichtenstein’s hartebeest, defassa waterbuck, zebra, southern
reedbuck, vortesvin, oribi, bushpig, common duier, impala, hyæne
og sjakal.

Man kan enten flyve med charter hele vejen til Lukwati fra enten
Arusha eller Dar Es Salaam, eller med indenrigsfly til Mbeya,
hvorfra der er ca. 4-6 timers kørsel til campen, afhængig af
vejforholdene.

Jagtsæsonen i Tanzania er fra 1. juli til 31. december, og den
bedste periode i Lukwati er fra august til november.
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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

Jagt/jagtføring med erfaren professionel jagtfører, samt

alt camppersonale, såsom tracker, kok, skinners,

tjenere etc.

20% tanzaniansk moms

Regeringsafgifter bestående af koncessionsafgift,

jagtlicens, conservation fee, indførsel af 1 riffel, dipping

og packing af trofæer, tilskud til udvikling af

lokalsamfund

Al transport under jagten i 4-hjuls trukne køretøjer

Ophold i komfortabel safaricamp som beskrevet med

helpension inklusive drikkevarer

Skinning, dipping og trofæhandling

Modtagelse og assistance ved ind- og udrejse fra

Tanzania

Medlemskab af Flying Doctors Society Africa under

opholdet i Tanzania

Flyrejse til Dar-Es-Salaam eller Kilimanjaro (Arusha) t/r

Lufthavnsskatter og afgifter

Trofæafgifter inkl. tilskud til udvikling af de lokale

landsbyer og krybskyttekontrol

Evt. overnatning før og efter jagten i Dar-Es-Salaam

eller Arusha

Evt. charterfly og indenrigsfly (er ikke nødvendigt til

Masailand)

Transfer med bil til Masailand

Drikkepenge

Evt. overvægt på fly

Hjemtransport af trofæer

Visum til Tanzania US$ 50

Organisationsgebyr US$ 300

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

Afbestillings- og rejseforsikring
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Trofæafgifter

Species Availability - Lukwati 10 day license 14 day license 21/28 day licenseTrophy Fees in USD$

Baboon *** ? ? ? $300

Buffalo - 1st. *** ? ? ? $3.200

Buffalo – 2nd and 3rd *** ? ? ? $3.400

Bushbuck - Chobe ** ? ? $1.000

Bushpig *** ? ? ? $1.000

Cat – Civet, Genet & Wild Cat * ? ? $400

Cat – Serval & Caracal * ? ? $600

Crocodile ** ? $3.000

Duiker – Common or Bush *** ? ? ? $500

Eland - Livingstone ** ? ? $3.700

Elephant - 15kg (33Lbs) / 1.5m * ? *See Elephant rates

Grysbok ** ? ? ? $600

Hartebeest – Lichtenstein’s *** ? ? ? $1.400

Hippopotamus * ? $3.800

Hyena – Spotted *** ? ? $800

Impala – Southern ** ? ? ? $900

Jackal Side striped, Golden * ? ? $450

Klipspringer *** ? ? $1.700

Kudu – Greater ** ? $4.200

Leopard – Lukwati or Natron/Longido *** ? ? $7.500 / $9.000

Lion *** ? $10.000

Reedbuck – Common/Southern ** ? ? $900

Ratel (Honey Badger) * ? ? $600

Roan Antelope ** ? ? $5.000

Sable Antelope -East African *** ? ? $5.000

Warthog *** ? ? ? $800

Waterbuck – Defassa ** ? ? $1.600

Zebra ** ? ? ? $1.900
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Elephant Rates: Trophy fee plus surcharge, based on weight average of both tusks. Up to 40 pounds $20,000, up to 50 pounds

$25,000, up to 60 pounds $30,000, above 60 pounds $40,000.

Availability: *Low success rate: low density or of nocturnal nature.  **Good success rate.  ***High success rate.
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VILDTARTERVILDTARTER

Michel Mantheakis - Lukwati Michel Mantheakis - Lukwati 

Løve (Afrika)
Duiker, Grey/Duiker,

Grimm's (Common)
Impala Sjakal, Side-stribed Jackal

Bavian/Baboon Flodhest Leopard (Afrika) Waterbuck

Civet Cat Hyæne, Plettet Sabel antilope (Afrika) Afrikansk Honninggrævling

Fortsættes på næste side ...
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VILDTARTERVILDTARTER

Michel Mantheakis - Lukwati Michel Mantheakis - Lukwati 

Elefant (Afrika) Kudu, Greater/Kudu, Stor Vortesvin/Warthog Cape Grysbuck

Hartebeest, Lichtensteins
Rørbuk/Reedbuck

(Common)

Eland/elsdyrantilope,

Livingstone, Patterson's
Krokodille, Nil-

Steenbuck/Stenantilope Bøffel, Caffer Grysbuck, Sharpes Penselsvin/Bush Pig

Fortsættes på næste side ...
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VILDTARTERVILDTARTER

Michel Mantheakis - Lukwati Michel Mantheakis - Lukwati 

Duiker, Red/Rød

dykkerantilope
Klipspringer

Skriftantilope/Bushbuck,

Cape
Burchell's Zebra

Genet Kat
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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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