
ANTILOPEJAGT HOSANTILOPEJAGT HOS
OMUJEVE SAFARISOMUJEVE SAFARIS

Utroligt populær outfitter gennem de sidste mange sæsoner. Kun 45 minutters kørsel fra lufthavnen ved

Windhoek.

Udfordrende jagt Kræver moderat god fysisk
form

Indkvartering i lodge Safarijagt Selektions-/hundyrsjagt
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HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Antilopejagt hos Omujeve SafarisAntilopejagt hos Omujeve Safaris

HØJDEPUNKTER

Jagt på Omujeves egen farm 
Mulighed for jagt ikke kun på Omujeve, men også
på deres farm Schonbrunn (ca. 4 timer sydvest
for Windhoek)
Perfekt beliggenhed, kun ca. 45 min. kørsel fra
Windhoek lufthavn (Omujeve)
God indkvartering, flinke værter, lækker mad

Overblik

Antilopejagterne hos Omujeve Safaris finder primært sted
på Omujeves ”egen” farm, hvor man bor utrolig lækkert på
Omujeve Lodge. Denne ligger kun ca. 60 km (ca. 45 min.
kørsel) fra lufthavnen ved Windhoek – et stort plus efter
den lange flyvetur. På grund af den korte køretur ud til
Omujeve Lodge, jages der allerede på ankomstdagen (½
jagtdag), og ligeledes på afrejsedagen (½ jagtdag).

Omujeve har imidlertid også en jagtfarm længere mod syd
(Schonbrunn i Kalahari), og det hænder, at man på en
antilopejagt jager både på Omujeve og på Schonbrunn.
Det vil være op til Omujeve at bestemme, om der jages på
Omujeve og/eller Schonbrunn.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

LINDA BERTELSEN

Email: linda@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 04
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OPHOLDOPHOLD

Omujeve Lodge & Schonbrunn Lodge Omujeve Lodge & Schonbrunn Lodge 

Omujeve har for nylig bygget hoved-lodgen om. Der er nu en stor
bygning, som indeholder 2 sofa-grupper, kæmpe spise-stue og
bar. . Der er også en dejlig swimmingpool, og forplejningen er
virkelig god – der vil ofte være afrikansk vildt på menuen. Rundt
om fællesbygningen ligger der nu flere huse, som tilsammen
rummer 6 store dobbeltværelser til vore kunder. Alle værelser har
tilhørende badeværelse. Værelserne er virkelig rummelige og
indrettet i hyggelig, afrikansk stil.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

LINDA BERTELSEN

Email: linda@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 04
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PARTNERPARTNER

Omujeve Hunting SafarisOmujeve Hunting Safaris

Vi har arbejdet sammen med Omujeve i rigtig mange år
efterhånden, og samarbejdet fungerer upåklageligt. Omujeve
giver gang på gang vore kunder nogle herlige oplevelser, og
leverer toptrofæer den ene gang efter den anden. Vi har derfor
rigtig mange kunder, der har besøgt Omujeve mere end en gang -
bedre anbefaling kan vi vist ikke give denne destination. Og hertil
er deres priser (specielt først og sidst på året) yderst rimelige.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

LINDA BERTELSEN

Email: linda@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 04
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REVIRREVIR

Omujeve & SchonbrunnOmujeve & Schonbrunn

Omujeve Safaris har sæson efter sæson ”leveret varen” til vore
kunder. Namibisk plainsgamejagt til overordentligt attraktive
priser, rigtig dejlig indkvartering kun 45 minutters kørsel fra
lufthavnen og optimale betingelser for ikke jagende ledsagere. I
lavsæsonen opererer Omujeve Safaris med et specialtilbud, der
resulterer i opsigtsvækkende lave totalomkostninger for et
komplet namibisk jagteventyr. Outfitteren råder over to forskellige
områder og det er helt normalt at jagtopholdet deles mellem disse
to revirer. Jagten foregår som typisk ”spot-and-stalk” jagt, hvor
vildtet spottes fra bilen og pürsches til fods gennem bushen. 

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

LINDA BERTELSEN

Email: linda@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 04
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

A) Pris pr. jæger 1:1 23. marts 2023 - 24. november 2023  37.995,00,- Kr.
(Ledsager 21.995,00,- Kr.)

B) Pris pr. jæger 2:1 23. marts 2023 - 24. november 2023  32.995,00,- Kr.
(Ledsager 21.995,00,- Kr.)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

6 dages jagt med prof. jæger, skinner og tracker

6 dages ophold med helpension, lokale drikkevarer og

vaskeservice

Flyrejse København-Windhoek t/r *) og lufthavnsskatter

Bil-transfer fra/til Windhoek lufthavn

Al transport under jagten

Jagtlicens

Namibiansk moms på 15 % og 1 % regeringsafgift på

ophold

Trofæafgifter. 

25 % oveni trofæafgiften for anskudte og ikke fundne

antiloper

Konservator-arbejde og hjemsendelse af trofæer

Evt. ekstra aktiviteter for ledsagerne

Evt. leje af riffel + patronforbrug

Drikkepenge – 10 % vil blive lagt oveni totalprisen til

camp-personale og skinner

Rejse- og afbestillingsforsikring og alt som ikke er

nævnt under ”priserne inkluderer”

EU ansvarsforsikring, kr. 59 pr. person

Mere

*) Flyprisen er baseret på bedst mulige flybillet med f.eks. KLM eller Qatar. Hvis vi ikke kan få bedst mulige billet, kan der blive tale

om et tillæg i prisen.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

LINDA BERTELSEN

Email: linda@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 04

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2023 www.jagtrejser.dk Side 6



Trofæafgifter i USD - 2023:

 

Bavian 250
Black-backed Sjakal 0
Blesbok 850
Blesbok White 1250
Damara Dik-Dik 2500
Caracal 1200
Gepard 12.000
Duiker 450
Eland 2850
Oryx 850
Oryx Golden 3500
Giraf 4000
Impala 650
Impala black-faced 1500
Impala Black 2500
Kudu 3500
Lechwe 3500
Nyala 4500
Hartebeest 950
Roan 8500
Sable 6000
Springbuck 550
Springbuck Black 950
Springbuck White 1800
Springbuck Copper 1250
Steenbok 500
Tsessebe 4000
Vortesvin 500
Waterbuck 1750
Blue Wildebeest 900
Black Wildebeest 1750
Zebra Burchells 1150
Zebra Hartmanns (bjergz.) 1500 

 

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

LINDA BERTELSEN

Email: linda@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 04
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VILDTARTERVILDTARTER

Antilopejagt hos Omujeve SafarisAntilopejagt hos Omujeve Safaris

Burchell's Zebra Zebra, Bjerg
Hvidhalet gnu/Black

Wildebeest
Bontebok/Blesbok/Blisbuk

Kudu, Greater/Kudu, Stor Hartebeest, Red Blue Wildebeest Springbuk

Eland/elsdyrantilope,
Livingstone, Patterson's

Vortesvin/Warthog Oryx, Gemsbok
Duiker, Grey/Duiker,
Grimm's (Common)

Fortsættes på næste side ...
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VILDTARTERVILDTARTER

Antilopejagt hos Omujeve SafarisAntilopejagt hos Omujeve Safaris

Steenbuck/Stenantilope Waterbuck Impala

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

LINDA BERTELSEN

Email: linda@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 04
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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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