STORVILDTJAGT HOS
ROGER WHITTALL
SAFARIS

Har du nogensinde stået face to face med en elefant, bøffel eller løve under en jagt i Afrikas bush? Det er
en ganske særlig natur og jagtoplevelse at få lov til at jage i et big-5 område. En oplevelse man aldrig
glemmer, uanset om jagten gælder farligt storvildt eller plains game.

Udfordrende jagt

Kræver moderat
god fysisk form

Indkvartering i hytte Indkvartering i telt

Big game

Pürschjagt
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Storvildtjagt hos Roger Whittall Safaris
Overblik

HØJDEPUNKTER

Det er en ganske særlig natur og jagtoplevelse at få lov til
at jage i et big-5 område. En oplevelse man aldrig
glemmer, uanset om jagten gælder farligt storvildt eller
plains game.

Ganske særlig natur- og jagtoplevelse
Jagt i Big-Five område langt fra civilisationen
Stærke trofæer
Partner har meget stor erfaring og er en af de
ældste og mest anerkendte jagtudbydere i
Zimbabwe

Roger Whittall Safaris har været over 30 år i safari
branchen og familien Whittall er en af de ældste og mest
anerkendte jagtudbydere i Zimbabwe.
Zimbabwe er ramt af meget krybskytteri. Her jages
selvfølgelig kun efter de aftalte kvoter Roger Whittall er
blevet tildelt og kun på den traditionelle og bæredygtige
måde. På Humani ydes en ekstraordinær indsats for at
bekæmpe krybskytteriet og det har båret frugt – der ses
nemlig på de stærke trofæer der hvert år nedlægges på
Humani.
Indkvartering midt i det vilde reservat
Her sover du side om side med dyrene, og du får virkelig
fornemmelsen af hvad det vil sige at bo i den vilde bush.
Der er langt til civilisationen, hvilket betyder at dette
område kun delvist er velegnet til ledsagere, der ikke
ønsker at følge med på jagten.
På Roger Whittall Safaris område ”Humani”, som udgør
en del af verdens største privatejede naturreservat Save
Valley Conservancy, tilbyder vi afrikanske jagtoplevelser i
særklasse!
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OPHOLD
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Humani
Indkvarteringen er ”safari-style” i enten telt eller stråtækt hytte
med eget badeværelse og enestående placering med udsigt over
bushen. Forplejning og service er førsteklasse. For ikke jagende
ledsagere er der ikke så meget at tage sig til, hvis man ikke følger
med på jagten. Humani ligger langt ude i det afrikanske vildnis der er ingen væsentlige turistattraktioner i umiddelbar nærhed.
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Roger Whittall Safaris
Et samarbejde med Guy Whittall fra Roger Whittall Safaris har
gjort at Roger Whittall Safaris siden 2007 også har jagtet i
Mozambique. Jagtområdet Nungo og Messalo beliggende syd for
Niassa Nationalparken udgør den over 500.000 Ha store
jagtkoncession og der udvikles stadig.
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Save Valley Conservancy
Roger Whittall Safaris råder over det helt enestående Big-5
jagtområde Humani, som ligger i verdens største privatejede
naturreservat – Save Valley Conservancy – som med en størrelse
på 3.200 kvadratkilometer er større end Fyn. Her findes foruden
hele spektret af plainsgame i rigelige mængder alle de lokale
Big-5 arter: Elefant, sort næsehorn, bøffel, løve og leopard.
Humani ligger i det sydøstlige Lowveld i Zimbabwe. Denne
koncession er omkring 53.000 hektar og er beliggende i Save
Valley Game Reserve.
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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

Transfer(bil) fra Harare til jagtområde t/r

Flyrejse til Harare t/r

Ophold med helpension og lokale alkoholiske

Lufthavnsskatter

drikkevarer

Hotel før og efter jagten

Jagt som beskrevet ovenfor

Trofæafgifter

Vaskeservice

Dipping og pakning af trofæer, 800 USD

Al transport under jagten

Giraf, Flodhest og Krokodille ekstra 400 USD pr stk.

Feltpræparation af trofæer

Hjemsendelse af trofæer

Transport af trofæer til konservator/nedpakning

Alkoholiske drikkevarer

2% tax til staten (af jagten)

Drikkepenge

Conservation Fee

Rejse- og afbestillingsforsikring
EU-Ansvarsforsikring DKK 59,- per person

HAR DU
SPØRGSMÅL?

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2023

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

TINA JEPPESEN

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

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

www.jagtrejser.dk

Side 6

Trofæprisliste i USD
Antbear

$1.415

Girraffe

$2.175

Baboon

$120

Grysbok

$1.125

Buffalo

$6.475

Honey Badger

Bushbuck

$1.425

Hyena

Bushpig

$825

Impala

Civet

$590

$500
$1.450
$425

Klipspringer

$1.350

Crocodile

$6.475

Kudu

$2.600

Elephant

$29.500

Impala, female

Elephant, tuskless

$5.295

Nyala

Eland

$3.550

Porcupine

$475

Hippo

$5.900

Sable

N/A

Lion

$29.500

Wildebeast

$1.000

Leopard

$10.000

Zebra

$1.650

Waterbuck

$3.100

Warthog

$850

Wild Cat / Genet

$295

Duiker
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Storvildtjagt hos Roger Whittall Safaris

Grysbuck, Sharpes

Waterbuck

Blue Wildebeest

Eland/elsdyrantilope,
Livingstone, Patterson's

Klipspringer

Leopard (Afrika)

Genet Kat

Sabel antilope (Afrika)

Bøffel, Caffer

Elefant (Afrika)

Penselsvin/Bush Pig

Afrikansk Vildkat

Fortsættes på næste side ...
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VILDTARTER
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Storvildtjagt hos Roger Whittall Safaris

Afrikansk
Hulepindsvin/Afrikansk

Løve (Afrika)

Impala

Krokodille, Nil-

Civet Cat

Nyala

Bavian/Baboon

Vortesvin/Warthog

Hyæne, Plettet

Kudu, Greater/Kudu, Stor

Burchell's Zebra

Skriftantilope/Bushbuck,
Cape

Fortsættes på næste side ...
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VILDTARTER
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Storvildtjagt hos Roger Whittall Safaris

Giraf
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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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