
STORVILDTJAGT HOSSTORVILDTJAGT HOS
NENGASHA SAFARISNENGASHA SAFARIS

Nengasha Safaris er beliggende i det vestlige Zimbabwe og råder over flere fantastiske big game områder,

og har absolut noget af det bedste jagt i den vestlige del af Zimbabwe.

Udfordrende jagt Kræver moderat
god fysisk form

Indkvartering i hytte Indkvartering i
lodge

Big game Pürschjagt Safarijagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Storvildtjagt hos Nengasha SafarisStorvildtjagt hos Nengasha Safaris

HØJDEPUNKTER

En etableret partner med fantastiske
jagtkoncessioner i det vestlige Zimbabwe.
Udbyder alt fra Big-game jagter til familie safaris.
Stærk bestand af store leoparder, med høj
succesrate.
Kvalitetsjagt som skræddersys til den enkelte
jægers behov.
Mulighed for at jagte i flere koncessioner på
samme jagt.

Overblik

Zimbabwe er trods landets mangeårige ”manglende
regering” fortsat et uspoleret og utrolig unikt jagtland. I de
store jagtområder har vore partnere gennem de sidste
mange år kæmpet en hård kamp mod krypskytter, men vi
kan bekræfte at krybskytterne i den grad er besejret, for få
steder kan man opleve en vildtrigdom som ses i netop
deres ”beskyttede” jagtkoncessioner som Nengasha
Safaris jagter i. 

Størrelsen på de nedlagte trofæer vidner om en outfitter
der kan sit kram - Lige fra de fastansatte Ph’er til
nedpakninger og forsendelse af trofæer til vore kunder.

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

Deka Safari TrailDeka Safari Trail

4,5 times kørsel fra Bulawayo. 

Campen Chokamella benyttes ved ophold i Deka. Beliggende ved
en ”tør” flod med udsigt til et mindre vandhul, der ofte besøges af
elefanter, bøfler, kudu, bushbuck og masser af baboons. Campen
består af 4 bungalows, alle med gode senge og eget bad. Dertil et
fællesområde med spiseplads, bar og ikke mindst bålplads hvor
en dejlig kølig sundowner kan nydes efter dagens jagt.

Ingen roaming og intet mobil signal. Kan dog køre til et træ 20 min
fra Campen hvorfra man kan få en bar eller to signal. Men
signalet er meget on/off så der kan kun gives korte beskeder og
måske hentes beskeder. Kan ikke garanteres. Strøm fra nettet og
generator som backup.

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

Dollar BlockDollar Block

1 times kørsel fra Bulawayo.

Campen består af 3 dobbelt huse med 2 værelser hver. Bad og
toilet i hvert værelse. Fællesområde med lounge og pejs.
Indendørs spisestue. Mindre pool som fint kan benyttes efter en
dejlig, varm dag på jagt. Camp er beliggende midt i jagtområdet,
højt, med en flot udsigt over bushen og til et vandhul. Der er opsat
lys ved vandhullet så man kan følge med i hvilke dyr der kommer
og drikker.

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

BeitBridge Camp Fire AreaBeitBridge Camp Fire Area

4 timers kørsel fra Bulawayo.

Campen består af to murede hytter med stråtag, gode senge og
med eget toilet og bad. Der kan bo to 2 personer i hver.  Der er
også et fælles stråtækt spiseområde og en fin lille bålplads med
kig til Limpopo floden og Sydafrika lige på den anden side af
floden.  Alt i alt en hyggelig big-game Camp uden overflødig
Luksus.

Mulighed for at jagte ud fra en flycamp. Den benyttes typisk ved
elefant- og lepardjagt når der jagtes ud med grænsen til
Botswana ved Shashe floden.

Mobil signal fra enkelt Zimbabwe operatører ellers fra Sydafrika
operatør. Langsomt/ingen netforbindelse.

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

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2023 www.jagtrejser.dk Side 5



PARTNERPARTNER

Nengasha Safaris Nengasha Safaris 

Nengasha Safaris er baseret i Bulawayo. De har drevet deres
virksomhed intensivt over det meste af Zimbabwe i over 10 år.
Ejer Paul Bennie er en etableret og renomeret outfitter der kun
benytter erfarne og dygtige Professionelle jægere/guider (PH'er).
Jagterne skræddersyes og tilpasses den enkelte jægers behov.

En bred vifte af jagter tilbydes, lige fra antilopejagt itl Big Game
Safaris inklusiv Bøffel og Elefant. I nogen områder er ligeledes en
stærk bestand af Sable og Leopard. 

Nengasha Safaris er tilknyttet The Zimbabwe Professional
Hunters and Guides Association (Z.P.G.H.A.), the Safari
Operators of Zimbabwe (S.O.A.Z.) og the Zimbabwe Tourism
Authority (Z.T.A). Alle safaris tilbydes indenfor regulativer og
"guidelines" udstedt af the Zimbabwe Parks and Wildlife
Management Authority for at sikre en uforglemmelig oplevelse og
ligeledes for at promoverer "jagt for conservation" og hjælp til
lokale stammer. 

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

Deka Safari TrailDeka Safari Trail

Dette område er cirka 100.000 acres med en 60 km grænse med
Hwange. Deka er en overvejende et stort vildtområde med god
elefant, bøffel, leopard og løve. Det gennemsnitlige elefanttrofæ
er mellem 40-50lbs med chance for over 50lbs. Der er begrænset
vildtområde, men dette område har meget gode Kuduer og
Bushbuck. Området er mere eller mindre flad og ikke krævende at
jage på. Der er 2 store dæmninger som forsynet vildtet med vand
året rundt.

Overnatning er i meget flot lejr som ligger under nogle store træer
med skygge. Hver jæger har sin egen bungalow med god seng,
en-suite badeværelse - alt du behøver på en god jagtsafari.
Spiseområdet har udsigt til en flod med et vandhul, der er ofte
besøgt af elefanter, bøfler og mange bushbuck, bavianer og
kudus.

Der er 4,5 timers kørsel fra Bulawayo og 2 timers kørsel fra Vic.
Falls.

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

BeitbridgeBeitbridge

Dette er et 180.000 ha stort område, som strækker sig langs
Limpopo og Shashe flodens grænser mod Sydafrika og
Botswana. Området har fremragende Leoparder, antiloper,
krokodiller, flodheste og gode bestand af elefanter. Elepfant-
trofæets størrelse er i gennemsnit 30lbs med lejlighedsvise 40lbs
trofæer. Derudover er der det private 22.000 ha Nottingham
Estate som er en del af Beitbridge. Denne ejendom producerer
enestående Leopard og Bushbuck!

Overnatning i er små teglhuse beliggende under nogle store træer
med skygge. Hver jæger har sin egen bungalow med god seng,
en-suite badeværelse - alt du behøver på en god jagtsafari. Ved
spisepladsen er der udsigt over Limpopo-floden og en lille pejs for
dig, så du kan sidde og nyde en sol-nedtur efter en god safari.

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

Dollar Block & Bubi Campfire AreaDollar Block & Bubi Campfire Area

Dollar Block er en 22.000 ha privat ranch 100 km nord for
Bulawayo med fremragende antiloper herunder Sable. Der er
også meget god leopardjagt på Dollar Block. Et nærliggende
område har gode leoparder, elefanter (18 - 25 kg) og antiloper.
Denne jagt kan nemt afholdes i forbindelse med stederne Beit
Bridge og Deka. Der er en lille times kørsel til lufthavnen i
Bulawayo.

Overnatning ligger på toppen af en lille bakke med udsigt over
bushen. Fra terrassen kan du se et lille vandhul, hvor vildtet ofte
holder til. Hver jæger har sin egen bungalow med god seng, en-
suite badeværelse - alt du behøver på en god safari. Der er
endda en lille pool, så du nemt kan køle ned efter nogle
udfordrende pürsch i det varme vejr.

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)

12 dages jagt på elefant 25. maj 2023 - 8. december 2023 $19,495.00
(Ledsager $3,795.00)

14 dages jagt på leopard og antiloper, 1:1 25. maj 2023 - 8. december 2023 $21,695.00
(Ledsager $4,495.00)

15 dages Big-Game (elefant/bøffel eller
leopard/bøffel eller leopard/sable)

25. maj 2023 - 8. december 2023 $26,495.00
(Ledsager $4,750.00)

7 dages antilopejagt 1:1 25. maj 2023 - 8. december 2023 $6,495.00
(Ledsager $2,295.00)

7 dages jagt på tuskless elefant 25. maj 2023 - 8. december 2023 $9,995.00
(Ledsager $2,295.00)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

VIP-guide i Johannesburg på udrejsen

Transfer fra Bulawayo - jagtcamp t/r

Ophold med helpension og lokale drikkevarer

Jagt med Prof. Jæger og tracker.

Al transport under jagten

Skinning og saltning af antiloper

2 % Gov. Tax på dagsraten

Fly København/Billund – Bulawayo t/r

Lufthavnsskatter og afgifter 

Trofæafgifter

Transport af trofæer til Bulawayo $ 100

Cites til Leopard & elefant, $ 200 pr. stk.

Dipping & packing, $ 900

Ophold før og efter jagten.

Hjemsendelse af trofæer

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

Drikkepenge

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 i USD

Baboon 125

Buffalo 7100

Bushbuck 1180

Bushpig 590

Crocodile 5900

Duiker (common) 355

Eland 2025

Elephant 18900

Elephant, Tuskless 4725

Genet 355

Giraffe 2150

Grysbok 725

Hippo 5900

Honey Badger 355

Hyena 1075

Impala 355

Impala, Bait 120

Jackal 355

Klipspringer 950

Kudu 1890

Leopard 8850

Lion 26600

Porcupine 355

Reedbuck 1190

Sable 7690

Serval Cat 590

Steebbuck 710

Warthog 590

Waterbuck 2950

Wild Cat 300

Wildbeast 1095

Zebra 1300

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 hos Nengasha SafarisStorvildtjagt hos Nengasha Safaris

Bavian/Baboon Elefant (Afrika) Sabel antilope (Afrika) Vortesvin/Warthog

Hyæne, Plettet Afrikansk Vildkat
Duiker, Grey/Duiker,

Grimm's (Common)
Penselsvin/Bush Pig

Skriftantilope/Bushbuck,

Cape
Giraf Kudu, Greater/Kudu, Stor Krokodille, Nil-

Fortsættes på næste side ...
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VILDTARTERVILDTARTER

Storvildtjagt hos Nengasha SafarisStorvildtjagt hos Nengasha Safaris

Burchell's Zebra Leopard (Afrika) Waterbuck Flodhest

Sjakal, Side-stribed Jackal Bøffel, Caffer Klipspringer
Eland/elsdyrantilope,

Livingstone, Patterson's

Grysbuck, Sharpes Løve (Afrika) Impala
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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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