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Bøffeljagt hos Roger Whittall Safaris 

Zimbabwe, 2018 
 

 

Roger Whittall Safaris har været i safari branchen, næsten 30 år og familien Whittall er en af de 

ældste og mest anerkendte jagtudbydere i Zimbabwe. 

Arda som er den nyeste koncession som RWS har overtaget jagtretten på. Den ligger i det 

sydøstlige Lowveld i Zimbabwe. Denne koncession er omkring 30.000 acers og er beliggende i 

Save Valley Game Reserve’s sydlige del.  

 

Der er mulighed for at opleve alle former for safaris fra Big-4 til en antilopejagt i jagtområder ud 

over det sædvanlige.  

 

De 3.200 kvadratkilometer udgør nu Save Valley Reserve, det største privatejede naturreservat i 

verden. Arda er hjemsted for Afrikas Big-5: Bøffel, elefant, leopard, løve og sort næsehorn sammen 

med vilde hunde, flodheste, krokodiller og en lang række antiloper færdes frit på området.  
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Camp 

Indkvartering på Arda er safari-style telt. Alle har eget 

badeværelse med toilet og bruser med koldt og varmt 

vand, gode komfortable senge. 

Fælles spiserum og hyggelig bålplads, hvor der kan 

nydes en ”sundowner”. 

 
 
Pris pr. jæger: 
 
6 dg jagt 2:2 på Bøffe og ant. Kr.    44.995,- 
6 dg jagt 1:1 på antiloper  Kr.    36.995,- 
 

 

 Prisen inkluderer: 

 Flyrejse Hamburg – Harare t/r med Emiraterne 

 Lufthavnsskatter (kr. 2000,-) 

 1 overnatning på B&B i Harare ved ankomst. 

 Transfer(bil) fra Harare til jagtområde t/r 

 7 dages ophold med helpension og lokale 

alkoholiske drikkevarer 

 Jagt som beskrevet ovenfor 

 Vaskeservice 

 Al transport under jagten 

 Feltpræparation af trofæer 

 Transport af trofæer til konservator/nedpakning 

 2% tax til staten (af jagten) 

 Conservations fee, US20 pr dag pr. person 

 

Prisen inkluderer ikke: 

 Trofæafgifter  

 Dipping og pakning af trofæer, 600 USD pr. 

jæger 

 Giraf og Krokodille ekstra 200 USD pr stk. 

 Hjemsendelse af trofæer 

 Drikkepenge 

 Rejse- og afbestillingsforsikring 

 Alt som ikke er nævnt under ”Prisen inkluderer” 
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Trofæafgifter i USD: 

Bavian      115,- 

Bushpig      690,-  

Bushbuck,south.1.365,- 

Bøffel    8.250,- 

Krokodille   5.750,- 

Civet Cat      455,- 

Duiker      600,- 

*Eland   3.410,- 

Genet Cat      115,- 

*Giraf   2.200,- 

*Grysbok   1.095,- 

Hulepindsvin       455,- 

*Hyæne   1.250,- 

Impala      400,- 

Sjakal      450,- 

*Klipspringer   1.250,- 

Vortesvin      795,- 

Wildebeest      970,- 

*Afrik. Vildkat    115,- 

Zebra   1.590,- 

Non export 

Impala      120,- 

 

+ 2% gov. levy på 

ovenstående trofæafgifter 

 

*begrænset kvote 

 

Oplægget er baseret på 

USD-kursen den 20. august 

2018 og fly på laveste 

bookingklasse med 

Emiraterne. 

 

Vi glæder os til at modtage 

din bestilling og til at arrangere din rejse. 

 

Limpopo Travel A/S 

 
 


