Jagt i Sydafrika
FAST PRIS PÅ JAGT
Vi har udover få, men udvalgte pakker, én fast
pris pr. jæger for jagt, ophold, mad, alle
drikkevarer på lodgen og under jagten samt
specielt udvalgte aktiviteter. Ligeledes er det
inkluderet, at der kan komme en ledsager med
på jagten; om det er ægtefællen, afkommet eller
svigermor er op til jer, men vi mener faktisk, at
jagtoplevelser i disse omgivelser – storslåede,
som de er – skal deles.
Således er vores jagtophold lavet til, at de kan
forene familieferie og jagt, hvorfor derogså er
en endeløs række af aktivitetsmuligheder som
supplement til jagten.
Jagten foregår hver gang med vores meget
erfarne, professionelle jægere, der har valgt
deres profession ud fra interesse og glæden ved
jagt og naturbevarelse. Vi er oftest selv tilstede
på vores lodges i Sydafrika, hvilket også forud
kan sikres, hvis sprogkundskaber kan være
stopklodsen for dit livs oplevelse.
Vi går primært på jagt på vores egne områder
samt undtagelsesvist naboejendomme, hvis
trofæet du er ude efter, ikke er at finde på vores
egne områder.
Alle jagtområder, ligger tæt på din indkvatering i
bushen.
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Jagt i Sydafrika
FAST PRIS PÅ JAGT
Vores fantastiske naturområder ligger som
nærmeste nabo til verdensberømte Kruger
Nationalpark – Altså vitterligt et vildtrigt
område med masser af safarioplevelser oveni.
Fast pris på 7 dages ophold og 4 dages jagt:
Pr. jæger ved 1 jæger 1:1

12.800 DKK

Pr. jæger ved 2 jægere 2:1

12.000 DKK

Pr. jæger ved 3 jægere 2:1 og 1:1

11.800 DKK

Pr. jæger ved 4 jægere 2:1 og 2:1

11.000 DKK

Evt. ekstra jagtdag

1.500 DKK

Ledsager
10.000 DKK
Børn under 12 år
6.000 DKK
– når barnet bor sammen med 1 voksen
Ledsager og / eller børn har følgende aktiviteter
inkluderet i prisen på deres ophold, hvis de ikke
ønsker at deltage alle dage under jagten – der
aftales ved bestillingen af opholdet hvilke
aktiviteter de gerne vil deltage i:
2 x Big 5 Gamedrive1
Sundowner med bobler og snack i Big 5
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Jagt i Sydafrika
FAST PRIS PÅ JAGT
Inkluderet:
Transport fra og til nærmeste lufthavn
(Hodspruit)
7 overnatninger i delt dobbeltværelse på
Phuti i privat hytte med privat bad og toilet
Alle måltider på lodgen; herunder 3-retters
aftensmenu
Alle drikkevarer på lodgen og i jagtterræn
(lokal øl, vin vand og spiritus)
Daglig vaskeservice / rengøring
Alt transport under jagten (4×4)
4 dage jagt med professionel PH
Leje af våben samt ammunition
Mulighed for at ledsager deltager under
jagten
Skinner, tracker og klargøring af trofæer,
skind mv. og transport til lokal konservator
Vejledning ift. trofæ hjemtransport /
konservator i samarbejde med speditører
Alle jagttilladelser i Sydafrika
En´ morgen og aften game drive med
fotosafari i vores private del af Kruger
National Park Big 5
En´ game drive med sundowner i vores
private del af Kruger National Park Big 5
inklusiv bobler og snacks
15% sydafrikansk VAT
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Ikke inkluderet:
Flybilletter T / R
Trofæafgifter
Dypning og pakning, trofæbehandling ved
konservator samt hjemsendelse af trofæer
Drikkepenge til PH og Lodge-personale
Personlige forsikringer
Vaccinationer og evt. malariamedicin
Personlige udgifter under opholdet
Tilvalg:
Enkeltværelsestillæg pr. person 3.500, –
DKK afregnes ved bestilling af opholdet
Indlogering i vores private del af Kruger
National Park der er nabo til vores
jagtfarm, koster 3.500, – DKK pr. person
afregnes ved bestilling af ophold
Ekstra jagtdage á 1.500 DKK kan bestilles og
afregnes ved bestilling af opholdet

Egne våben kan medtages – Se venligst
gældende regler
Ekstra udflugter og aktiviteter der ikke er
nævnt i programmet, kan bestilles inden
eller senest på ankomstdagen og afregnes på
stedet
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Udgifter der skal medtages i beregningen, er
følgende;
Fly mellem Danmark og Sydafrika (anslået
pris mellem 4.000 og 7.000 DKK T / R)
Transport hvis man ikke ønsker at flyve
mellem Johannesburg og Hoedspruit – vi er
gerne behjælpelige med at planlægge
Håndtering og forsendelse af trofæer – vi er
behjælpelige med at henvise til både
konservatorer og speditører
Personlige forsikringer
Personlige udgifter fx souvenirs
Udgifter inden afrejsen fra Sydafrika:
Trofæudgifter – afregnes ud fra prislisten
Drikkepenge til PH, tracker, skinner og
lodgepersonale
Vi afleverer uden beregning trofæerne til lokal
konservator i Phalaborwa efter de har været deponeret i
vores saltrum. Vi er behjælpelig ved afhentning af
trofæerne, ift. hvilke konservator der vælges.
Vi har ingen fordyrende mellemled på afskydning af dyr,
da vi selv ejer lodges og de primære jagtområder hvor
jagten foregår.
Derfor er vores priser også lave og konkurrencedygtige og
unikke i dette fantastiske område.
Alle vores ophold foregår fra mandag til mandag.
WEDOHUNT er selvfølgelig behjælpelige med at finde
flybilletter, der passer dig og din medrejsende seng.
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