Spændende jagt
Duejagt og drivjagt på springbukke.
Ophold: Vi bor på 2 dejlige lodges
med sædvanlig høj sydafrikansk
standard med god mad. Dejlige
sydafrikanske vine kan købes.
Jagten: Denne safari er for de
jægere, som virkeligt ønsker jagt for
alle pengene. De hurtigt flyvende
klippeduer, forskellige arter af duer
og springbukke i fuld ”spring” giver
udfordringer til fingerspidserne.
Medbring minimum 100
riffelpatroner. Haglpatroner kan
købes på stedet. Opgiv venligst
kaliber.
Sæson: Kun marts og april måned.
Program:
Dag 1:
Dag 2:
Dag 3-5:
Dag 6:
Dag 7-9:
Dag 10:
Dag 11:

Pris pr. person: kr. kr. 25.625,- + fly. Flybillet købes
særskilt til dagspris, men prisen er normalt på ca. kr. 46.000,-. Prisen inkluderer ophold med fuld forplejning
(som afregnes på stedet), fri afskydning af duer og 3
dages drivjagt på springbukke med afskydning af 15
springbukke pr. mand. Ekstra springbukke á kr. 650,00.
Prisen er nedsat i 2020 og er nu kun kr. 21.595,- pr. jæger.
Denne pris indeholder ophold EUR 900,- (kr. 6.750,-) som
betales kontant Sydafrika.
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Vedbyvej 2 ● 4953 VESTERBORG
TELEFON 22 77 30 22 ● E-mail: jenseinar1803@gmail.com

Vi jager i 2 områder:
3 jagtdage i den centrale
del af Free State.
3 jagtdage i den sydlige
del af Free State / Northern
Cape.
Begge steder er meget
vildtrige.
Minimum 4 jægere og
maksimum 6 jæger pr.
hold. I 2013 skød en
gruppe på 5 jægere 5.130
duer og 105 springbukke.
2014 – 2019 har givet
tilsvarende resultater.
Jeg hjælper gerne med at
sætte et hold sammen.

Afrejse fra Københavns Lufthavn og ankomst til Johannesburg
Ankomst til Johannesburg, hvor vi bliver hentet og kørt til duejagtsreviret. .
3 dages jagt på duer med fri afskydning. Vi forventer at nedlægge 300- 800 duer pr. dag pr. jæger.
Vi kører til springbuk-området og bliver indkvarteret der.
3 dages drivjagt på springbukke / blesbukke afhængig af vildtbestand på området og evt. andet vildt som
kan afskydes. Priser oplyses før jagten.
Vi kører til Johannesburg og flyver hjem om aftenen.
Vi lander i København om formiddagen og turen er forbi.
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JENS EINAR RASMUSSEN
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