JAGT I SYDAFRIKA
- HARDBOSS BØFFEL
Vi har grundet Covid19 ikke haft jagtgæster siden marts 2020.
Derfor er der 6 bøfler ekstra til afskydning i 2021 til en helt unik
pris.
BETAL KUN FOR DIT TROFÆ - OPHOLDET ER GRATIS!
Bemærk, skyder du mere end bøflen trækkes der 10% fra på
prisen på ekstra dyr, der nedlægges.
Bestillingen foregår efter først til mølle princippet ved
henvendelse pr. mail med bekræftelse og i hvilken uge man
ønsker – vi flytter selvfølgelig jagten, hvis Coronasituationen
indebærer, at man fraråder rejser jf. Udenrigsministeriets
rejsevejledninger.
Prisen inkluderer:
Transfer fra og til nærmeste lufthavn (Hoedspruit)
7 overnatninger i delt dobbeltværelse på Phuti i privat hytte
med privat bad og toilet
Alle måltider på lodgen med 3-retters aftenmenu
Alle drikkevarer i lodgen og i jagtterræn (lokal øl, vin vand og
spiritus)
Daglig vaskeservice/rengøring
Alt transport under jagten (4x4) samt ud fra program
4 dages jagt med professionel PH
Leje af våben samt ammunition
Afskydning af hardboss bøffel mellem 36” og 42”
Mulighed for at ledsager eller et barn deltager under jagten
Skinner, tracker, klargøring af trofæer, skind mv. samt
transport til lokal konservator
·Guidning ift. trofæ hjemtransport/konservator
Alle jagttilladelser i Sydafrika
15% sydafrikansk moms

Prisen inkluderer ikke:
Flybilletter T/R
Trofæafgifter ud over bøffel nævnt under inkluderet
Dipping og pakning, trofæbehandling ved konservator samt
hjemsendelse af trofæer
Drikkepenge til PH og lodge-personale
Personlige forsikringer
Personlige udgifter under opholdet
Vaccinationer og evt. malariamedicin
Tilvalg:
Enkeltværelsestillæg pr. person 3.500 DKK
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 opholdet.
Ekstra jagtdag 1.500 DKK skal bestilles og afregnes hjemmefra.
Egne våben kan medtages – se venligst: Våben og ammunition
Ekstra udflugter og aktiviteter, der ikke er nævnt i programmet,
kan bestilles ved ankomsten og afregnes på stedet.
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JAGT I SYDAFRIKA
- PÅ HARDBOSS BØFFEL

Alle vores ophold foregår fra mandag til mandag og
WEDOHUNT er selvfølgelig behjælpelige med at finde
flybilletter, som passer dig og dine medrejsende bedst.

Ved evt. manglende afskydning af bøffel tilbagebetales
der på jægerens afrejsedag 45.000 DKK til jægerens
konto.
Vi tager forbehold for udsolgte perioder, reguleringer af
priser, betingelser, skatter og afgifter samt løbende
programtilpasninger.
Ledsager og/eller børn har følgende 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
Gamedrive
1 x Sundowner med bobler og snack i Big 5

Pris pr. jæger inkl.
afskydning af
1 hardboss bøffel
KUN

60.000 DKK
Pris pr. ledsager 10.000 DKK
Børn under 12 år 6.000 DKK
- når barnet bor med 1 voksen
Bemærk: Tilbuddet er kun gældende i 2021.
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