RUSAHJORT PÅ
MAURITIUS

Det isolerede ørige Mauritius langt ude i Det Indiske Ocean overgår selv de vildeste fantasier om sol,
palmer, billedskønne sandstrande og farvestrålende koralrev. Men Mauritius byder også på en bred palette
af unikke jagt- og fiskeoplevelser.

Udfordrende jagt

Kræver moderat god fysisk
form

Indkvartering på hotel

Buejagt muligt
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Rusahjort på Mauritius
Overblik

HØJDEPUNKTER

Blandt jægere og fiskere er øen nok bedst kendt for det
fremragende big-game fiskeri i månederne november til
maj. Går du med en hemmelig drengedrøm om en dag at
kæmpe med en af de store fisk i skummende raseri for
enden af en fiskeline? Så er Mauritius stedet, hvor
drømmen kan blive virkelig, mens din bedre halvdel nyder
en mojito under palmerne i luksushotellets wellness center!
Marlin, sailfish, wahoo, guldmakreller og et mylder af hajer
kan fiskes omkring øen.

Unikke jagt- og fiskeoplevelser
Forkælelse på 5* hotel med all-inclusive
Rusahjorte i verdensklasse
Fuglejagt på fasaner og agerhøns

Du kan også jage rusa hjorte i verdensklasse på Mauritus.
Vi har adgang til det bedste revir, hvor hjortene er så
stærke, at der udelukkende afskydes kapitale hjorte i
guldmedaljeklasse. Et sjældent trofæ til samlingen – og
oven i købet et kapitalt trofæ af slagsen. Hos samme
outfitter arrangerer vi jagt på øens variant af vildsvin –
”brown pigs” – og fuglejagt på fasaner og agerhøns.
Der er masser af udfordringer – forsøg evt. at fange en
sailfish, nedlægge en rusa hjort og to fasaner inden for 24
timer – en såkaldt McMorris – den ultimative tropiske
pendant til den klassiske McNab!
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OPHOLD
OPHOLD

Awali
Under opholdet bor man på det 5-stjernede hotel Heritage Awali,
et rigtig lækkert hotel, som er beliggende på den sydlige del af
øen ud til en pragtfuld strand. Hotellet tilbyder et væld af
forskellige faciliteter og aktivitetsmuligheder. Der er bl.a. 6
swimming pools, 11 restauranter, 2 spa og wellness centre,
activity center, 18 hullers pragtfuld golfbane og også green fee er
med i prisen. Ophold på Awali er med all inclusive, det vil sige 3
måltider om dagen, alle drikkevarer, samt diverse snacks. Op til 2
børn under 12 år får gratis ophold hvis de deler forældrenes
værelse.
Det er også muligt at bo på det nærliggende 5-stjernede hotel Le
Telfair med halvpension til samme pris.
Man bliver afhentet på hotellet og kørt til jagtområdet efter
nærmere aftale med jagtlederen. På Mauritius er det ideelt at tage
ikke jagende deltagere med, da der er rigtig mange
aktivitetsmuligheder, hvis man ikke vil gå på jagt såsom dykning,
soldyrkning, golf, spa og massage, og naturligvis big game
fishing. Vi vil også anbefale at man bruger en dag eller to på sightseeing på den meget smukke ø. Ved ankomsten til Mauritius
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bliver man hentet af vor partner i lufthavnen og også bragt
tilbage hertil efter endt ophold.
All-inclusive opholdet på hotellet inkluderer følgende:
Mad og drikke:
Morgenmad i hovedrestauraten (Balafon)
Frokost i Balafon, Infinity Blue, Amafrooty eller C-Beach
Club
Kager og pandekager ved Armafrooty baren (kl. 15 - 17)
Middag i Balafon, Infinity Blue eller C-Beach Club
Fuld "a la carte" menu på alle restauranter op til et bestemt
beløb
Sodavand, juice, mineralvand, lokalt og importeret øl
Et stort udvalg af lokale og importerede spirituosa
Vine fra bl.a. Europa
Udvalgte mousserede vine og champagne (i glas kl. 10 23)
Sodavand, lokal juice og lokalt øl fra minibaren
Udvalgte drinks ved pool og på stranden (kl. 11 - 17)
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OPHOLD
OPHOLD

Awali
Cocktail på stranden ved solnedgang (kl. 17 - 19)
En frokostkurv hvis man ikke er på hotellet til frokost
En gang 3-retters middag under opholdet på restaurant
Chateau de Bel Ombre (uden drikkevarer) - Skal bestilles i
god tid!

Adgang til Umuzi Sports & Fitness Center
Vandgymnastik (ifølge hotellets tidsplan)

Underholdning:
Live musik om aftenen ved Heritage Awali/Heritage Le
Telfair/C Beach Club
Gratis wi-fi i receptionen og barområdet på Heritage Awali

Sport:
Golf: Gratis green fee (udstyr, bolde og undervisning er
IKKE inkluderet)
Tennis: Tennis inklusiv aften med oplyste baner
Bordtennis, beach volleyball og cykler

Wellness:
En spa behandling i hotellets Seven Colours Spa Village (1
time for personer over 16 år)
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PARTNER
PARTNER

Partner i Mauritius
Vor partner på Mauritius tilbyder øens bedste jagt på Rusa deer.
Outfitteren vi bruger, har uden tvivl de bedste jagtområder og en
meget velorganiseret jagtorganisation samt en imponerende
vildtbestand med meget store Rusa deer, derfor kan han
garantere afskydningen af guldmedalje Rusa hjort.

også arrangeres og vor partner er også gerne behjælpelig med
at arrangere big game fishing.

Vi har med stor succes sendt jægere til Mauritius siden 2010, og
ikke kun jægerne, men også den ikke jagende del af familien har
været meget begejstrede for dette koncept, hvor der er jagt 1-2
dage, og hvor resten af ferien bruges på kvalitetstid med familien,
med afslapning i lækre omgivelser, rigtig mange
aktivitetsmuligheder og super forkælelse på hotel af meget høj
standard.
Vor partner har tilbudt jagt på Mauritius siden 2003, og er i dag,
uden sammenligning øens førende jagtudbyder.
Jagten foregår altid med jagtføring 1:1 og alle jagtførere taler
udmærket engelsk, ofte med en charmerende fransk accent.
Hvis man ønsker udflugter rundt på øen med guide kan dette
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REVIR
REVIR

Bell Ombre
Jagten foregår på et jagtområde inde i landet på sydlige del af
øen. Reviret er ganske kuperet, og er på 3.800 ha med skov,
åbne områder og tæt bush. Mange steder i reviret er der en hel
forrygende udsigt ud over det Indiske Ocean. Endvidere har
jagtlederen adgang til yderligere jagtområder på øen. Jagtformen
er pürsch, og selvom jagtområdet er et stort vildthegn med en
fantastisk vildtbestand er det ikke altid lige nemt at pürsche sig ind
på den udvalgte hjort.
Rusahjortene er meget lidt aktive i morgentimerne, så derfor
begynder man normalt jagten midt på dagen, og jager så frem til
solnedgang.

meget gode bestand er der i arrangementets pris inkluderet en
guldmedaljehjort (Rowland Ward) op til 34 tommer. Ønskes
hjort over 34 tommer, skal man oplyse det ved bestilling. Der
vil også være mulighed for jagt efter vildsvin eller ”brown pig”
som de bliver kaldt på Mauritius. Disse vildsvin opnår slet ikke
samme størrelse som et europæisk vildsvin. En stor keiler
vejer 50-70 kg, men kan godt præsentere nogle ganske
imponerende tænder. Endvidere kan vi også tilbyde
småvildtjagt på fasaner og agerhøns enten som klapjagt eller
med stående hunde.Jagtførerne taler alle engelsk og er rigtig
gode jægere og meget service mindede, og generelt er
befolkningen på Mauritius uhyre venlige.

Rusa, (Cervus Timorensis Rusa) blev indført til Mauritius fra Java
af en hollandsk guvernør i 1639, og de har igennem årene virkelig
trivedes og spredt sig til store dele af øen. En fuldt udvokset hjort
vejer 140-160 kg. Hjortene kaster geviret i midten af december og
har nyt færdigt gevir i maj. Brunsten er fra medio julig til slutning
af august og som en specialitet er der normalt yderligere en
brunstperiode i oktober, men uanset tidspunkt for jagten i
perioden juni til december er succesraten 100%. På grund af en
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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

BEMÆRK: Ved afrejse mellem den 30. september og

Aktiviteter, der ikke er inkluderet

15. december er rejsen dyrere.

Trofæafgifter for vildsvin uanset størrelse Euro 250 pr.

Her er prisen fra kr. 66.995.

gris
Tillæg for hjort over 34" Euro 1.350,- (skal bookes og

2 flybilletter København-Mauritius t/r

bekræftes inden ankomst)

Lufthavnsskatter

Drikkepenge

Privat bil-transfer Mauritius lufthavn-hotel t/r

Rejse- og afbestillingsforsikring

7 dages ophold på 5* Awali Hotel Resort for 2 personer

EU-ansvarsforsikring kr. 59,- pr. person

(= 1 jæger og 1 ledsager) i Deluxe Garden View

Hvad der ikke måtte være nævnt under inkluderet i

dobbeltværelse med All Inclusive

prisen

Op til 2 dages jagt 1:1 efter Rusa deer ( jagt indtil Rusa
deer er nedlagt )
Trofæafgift for 1 Rusa deer Rowland Ward
GULDMEDALJE TROFÆ op til 34 tommer
Jagtlicens
Regeringsafgift
Al kørsel i terræn
Kørsel hotel-jagtområde t/r
Leje af Blaser R93 riffel eller anden kvalitetsriffel og
ammunitionsforbrug
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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.
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VILDTARTER
VILDTARTER

Rusahjort på Mauritius

Rusahjort

Vildsvin (Europa)

Vildtarter der eventuelt kan tilkøbes

Agerhøne
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Fasan, Pheasant

Vildsvin (Oceanien)
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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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