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Sydafrika – Jagt i særklasse 

 

 
Har du længe drømt om at tage på jagt i Afrika, men har af  
økonomiske årsager eller lign. måtte tilsætte drømmen?  
- Så er vi den rette løsning for dig. 
Sammen med vores samarbejdspartner i Eastern Cape,  
Sydafrika: Two Waters Safaris, tilbyder vi ophold og jagt i  
absolut særklasse, til markedets stærkeste priser.  
 
Jagt lodgen ligger i Eastern Cape, ved den lille landsby 
Kleinpoort i et malaria frit område. Stedet drives til dagligt  
af ejerne: Brian og hans kone Sheryl, samt Christopher  
Hammond. Sammen med deres ansatte, består de af et  
professionelt team af varme og imødekommende mennesker,  
som med garanti vil sikre dig de bedste jagt og naturoplevelser.  
Du vil føle dig velkommen og som en del af ”familien” fra første  
sekund.  
 
Jagten foregår i varieret og kuperet terræn og giver derfor 
optimale muligheder for ”walk and stalk” jagt hvor man jager  
vildtet til fods. Jagten bliver altid tilpasset den individuelle 
jæger og egner sig derfor både til nyjægere, såvel som de 
mere erfarne. 
Revirerne udgør tilsammen ca.150.000 ha. med et af de mest  
vildtrige og trofæ stærke bestande i Sydafrika.  
 
Du bliver altid hentet og bragt til lufthavnen. Denne vil normalvis  
være Port Elizabeth men kan i tilfælde af jagt på løve og andre  
store/farlige vildtarter, være Kimberly eller anden efter aftale. 
 
Efter ankomst til jagt lodgen, vil der være tid til at slappe af 
og nyde omgivelserne inden jagten påbegyndes næste dag.  
Bemærk at ankomst og afrejsedage er gratis. 
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Indkvartering er i pæne og nyrenoverede dobbelt værelser med  
eget bad og toilet. I hovedbygningen finder man en hyggelig 
”jagtatmosfære” og her er der mulighed for at slappe af foran  
pejsen, gå på trådløst internet, se TV, læse jagtblade eller hænge 
ud i baren - det bestemmer du helt selv.  
Derudover findes der indendørs grillsted og spisestue, udendørs  
bålplads, samt swimmingpool. 
Lodgens fuldtids kokke sørger hver dag for god mad, evt. efter  
dine ønsker og der er selvfølgelig altid mulighed for at få serveret  
grillet kød, fra vildt som du selv har nedlagt. 
 
Jagten og opholdet tilpasses individuelle ønsker, så kontakt os  
for en snak om hvad du kunne tænke dig. 
Ønsker du eller dine medrejsende et afbræk fra jagten, så  
arrangerer Sheryl en række forskellige udflugter såsom fotosafaris, 
vandreture, shopping m.m. 
 
 

Sammensæt dit jagtophold efter ønske og budget: 
 
Valgmulighed 1. Benyt en af følgende dagspriser og vælg dine  
trofæer efter vedlagte prisliste. På denne måde kan du  
sammensætte dit jagtophold, præcis som du ønsker det. 
 
Valgmulighed 2. Benyt en af vores komplette pakkeløsninger 
som er skræddersyet på forhånd. Du sparer dermed penge 
og det er nemt og hurtigt at overskue priserne kontra dit budget. 

 
Alle priser er opgivet i USD $ og der tages forbehold for evt. prisændringer 

 

 

Dagspriser: 
Jæger 1:1 (1 jæger med 1 jagtguide)    $435 pr. dag 
Jæger 2:1 (2 jægere med 1 jagtguide) (pris pr. jæger)   $280 pr. dag 
Far & søn/datter jæger special dagspris (10% rabat på alle trofæer ifølge prisliste) $495 pr. dag 
Ledsager       $125 pr. dag 
 
OBS: Ovenstående dagspriser gælder ikke for jagt på udvalgte vildt arter såsom: løve, bøffel, elefant, næsehorn, krokodille og flodhest.  
Kontakt os for nærmere information eller se evt. vores nedenstående pakkeløsninger som inkluderer løve og/eller bøffel. 

 
Dagpriser inkluderer:    Dagspriser inkluderer ikke 

 
Ophold med fuld forplejning (inkl. øl, vin og vand)  Trofæer (se vedlagte prisliste) 
Gratis ankomst og afrejsedag    Flybillet til/fra Syd Afrika (ca. 5.500 – 8.000 DKR) 
Daglig tøjvask og rengøring   Evt. konservator arbejde og hjemtransport af trofæer 
Transport til/fra lufthavn    Skatter og afgifter pålagt af staten ($14 pr. dag) 
Transport til/fra jagt revirer m.m.   Spiritus (øl, vin og vand ER inkluderet) 
Jagtføring med professionel jæger   Drikkepenge 
Tracker (sporer)    Evt. leje af våben og ammunition ($110 pr. ophold) 

Klargøring og levering af trofæer til konservator   
Jagtlicens     
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Prisliste (USD $) 
 
Bemærk at disse priser er på trofæbærende dyr, d.v.s dyr som har den rette trofæstørrelse og som er klar til 
afskydning. Det er også muligt, i visse tilfælde at afskyde ”ikke-trofæbærende” dyr og hundyr, prisen herpå er 
væsentlig billigere. Kontakt os for nærmere information. 

 
Bavian   $150 
Blue Duiker   $1.550 
Blesbuck   $430 
Blesbuck (hvid)   $650 
Black Springbuck (Sort Springbuck) $430 
Black Wilderbeest (Hvidhalet Gnu) $990 
Blue Wilderbeest (Stribet Gnu)  $990 
Bontebuck   $1.250 
Bushpig   $750 
Cape Bøffel (3 jagtdage inkluderet) $13.500 
Cape Bushbuck   $700 
Cape Eland   $2.200 
Cape Grysbuck   $750 
Cape Kudu   $990 
Cape Springbuck (almindelig Springbuck) $300 
Los (inklusiv 2 jagtdage og hunde) $1.000 
Dåhjort   $650 
Gemsbuck (Oryx)   $1.100 
Gey Duiker   $250 
Impala   $430 
Klipspringer   $950 
Løve (han) (3 jagtdage inkluderet) $22.500 
Løve (hun) (1 jagtdag inkluderet)  $8.500 
Mountain Reedbuck  $390 
Nyala    $2.500 
Oribi    $2.500 
Red Hartebeest   $990 
Red Letchwe   $2.850 
Steenbuck   $350 
Vaal Rhebuck   $1.450 
Vortesvin   $430 
Waterbuck   $2.500 
White Springbuck (Hvid Springbuck) $850 
Zebra (Burchell´s Zebra)  $1.350 

 

 
Eksotiske arter: 
 
Sable    $8.500 
Roan    $9.000 
Flodhest   Spørg efter pris 
Krokodille (13-14 fod)  Spørg efter pris 
Hvid Næsehorn   Spørg efter pris 
Common Reedbuck  Spørg efter pris 
Barbary Sheep (Aoudad)  Spørg efter pris 
Giraf    Spørg efter pris 
Leopard   Spørg efter pris 
Elefant   Spørg efter pris 
Scimitar Oryx   Spørg efter pris 

 

 
Opportunistiske arter: 
 

Abe, Sjakal, Genette  $50 
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Pakkeløsninger 
 
Pakkepriser inkluderer:   Pakkepriser inkluderer ikke 

 
Ophold med fuld forplejning (inkl. øl, vin og vand)  Flybillet til/fra Syd Afrika (ca. 5.500 – 8.000 DKR) 
Trofæer     Evt. konservator arbejde og transport af trofæer 
Gratis ankomst og afrejsedag    Spiritus (øl, vin, vand og soft drinks ER inkluderet) 
Daglig tøjvask og rengøring   Drikkepenge 
Transport til/fra lufthavn (Port Elizabeth medmindre andet er nævnt)  Evt. leje af våben og ammunition ($ 110 pr. ophold) 
Transport til/fra jagt revirer m.m.    
Jagtføring med professionel jæger 
Tracker (sporer)     
Klargøring og levering af trofæer til konservator 
Skatter og afgifter pålagt af staten (medmindre andet er nævnt)   
Jagtlicens     

 
Plains game 

 
Plainsgame dækker de fleste jagtbare vildtarter i Afrika, dog undtaget elefant, løve, leopard, næsehorn, bøffel, 
flodhest og krokodille. 
Jagt på "plainsgame" er den mest populære og billigste form for jagt i Sydafrika. Alt jagt hos os foregår til fods og 
du vil som følge heraf, opleve spændende og intens jagt når det er allerbedst. 
 
 

 PLAINS GAME SPECIAL #1  -  6 JAGTDAGE 

 Kudu, Gemsbuck, Blue Wildebeest (stribet Gnu), Impala, Springbuck, Vortesvin 

 PRIS $4.750 Inklusiv alt 

      
 
 

 PLAINS GAME SPECIAL #2  -  5 JAGTDAGE  

 Kudu, Gemsbuck, Impala, Vortesvin, Springbuck 

 PRIS $3.970 Inklusiv alt 

     
 
 

 PLAINS GAME SPECIAL #3  -  5 JAGTDAGE  

 Kudu, Impala, Springbuck, Warthog, Grey Duiker 

 PRIS $3.370 Inklusiv alt 

     
 
 

 PLAINS GAME SPECIAL #4  -  5 JAGTDAGE 

 Kudu, Impala, Blesbuck, Springbuck 

 PRIS $2.990 Inklusiv alt 
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 FAR OG SØN/DATTER SPECIAL  

 Jagtføring 2 : 1 (2 jægere til 1 guide) 

 10% rabat på alle trofæer (ifølge prisliste) 

 DAGSPRIS $495 Inklusiv alt + ($14 pr. dag skatter/afgifter) 

    
 
 

Driv og Reguleringsjagt 
 

Driv og regulerings jagt i Syd Afrika er oplevelsesrigt, spændende og giver dig samtidig en god mulighed for at 
afprøve dine skyde-færdigheder. Reguleringen foregår normalt på dyr som ikke er trofæbærende, dvs. små 
trofæer/ung eller hundyr. 
 

 DRIV & REGULERINGSJAGT #1 - 5 JAGTDAGE 

 Jagt 2 x1 (2 jægere til 1 guide) 

 2 x Kudu, 6 x Impala, 6 x Springbuck 

 PRIS $2.570 Pr. jæger - Inklusiv alt (pakken deles mellem jægere) 

   
 
 

 DRIV & REGULERINGSJAGT #2 - 5 JAGTDAGE 

 Jagt 2 : 1 (2 jægere til 1 guide) 

 20 x Springbuck, 6 x Impala 

 PRIS $2.470 Pr. jæger - Inklusiv alt (pakken deles mellem jægere) 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.petesafaris.dk/?page_id=1259
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BIG 5 
 

Big Five er en gruppe på 5 dyr som både kan betragtes som store og farlige. Den oprindelige definition var : Løve, 
Leopard, Bøffel, Næsehorn og Elefant. På grund af næsehornets store tilbagegang, er man dog nogle steder 
begyndt at erstatte den med flodhesten. 
 
I samarbejde med vores outfitter: Two Waters Safaris, tilbyder vi eksklusiv jagt på Big 5 til exceptionelle priser. Alt 
jagt foregår til fods og er som følge heraf, meget intens og spændende. Løve, Bøffel, alle antiloper og mindre 
vildtarter må jages med både riffel og bue. 
 
Vi arrangerer jagt på Big 5 i både Sydafrika og Zimbabwe. Jagten i Sydafrika kan arrangeres i henholdsvis Eastern 
Cape (tæt ved vores jagt-lodge), samt i Kalahari området ved grænsen til Botswana. 
 
Ønsker du at jage nogle af “The Big 5”? - Så kontakt Two Waters Safaris for yderligere info og et uforpligtende 
tilbud. Du er også meget velkommen til at kontakte Pete Safaris og lade os indhente tilbuddet til dig. 
 
Skatter/afgifter, transport udgifter m.m. er forskellige mellem Sydafrika og Zimbabwe, samt fra område til område. 
Priserne kan derfor variere, afhængig af hvor du ønsker at jage. 
Vi har dog sammensat nedenstående pakkeløsninger og priser på løve og bøffel jagt i Sydafrika (Eastern Cape og 
Kalahari). Jagten kan efter ønske suppleres med et stort udvalg af antiloper og mindre vildtarter. 
 
Leopard, Elefant, Næsehorn, Krokodille og Flodhest bliver som udgangspunkt altid pris-sat pr. individuelle 
henvendelse 
 

 
 

 

 HANLØVE - 3 JAGTDAGE 

 Jagt i Kalahari området ved grænsen til Botswana 

 Afhentning i Kimberly lufthavn 

 Ankomst og afrejsedag er gratis 

 PRIS $20.000 Inklusiv alt + (skatter/afgifter) 

 
Kontakt os for nærmere info 
 

 

 HUNLØVE - 1 JAGTDAG 

 Jagt i Kalahari området ved grænsen til Botswana 

 Afhentning i Kimberly lufthavn 

 Ankomst og afrejsedag er gratis 

 PRIS $8.500 Inklusiv alt + ($500 rejseudgifter og skatter/afgifter) 

 
Kontakt os for nærmere info 

http://www.petesafaris.dk/?page_id=232
http://www.petesafaris.dk/?page_id=232
http://www.petesafaris.dk/wp-content/uploads/2013/11/Seth-Brown-USA.jpg
http://www.petesafaris.dk/wp-content/uploads/2013/11/Johnny-Sargent-USA.jpg
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 HAN + HUNLØVE SPECIAL - 4 JAGTDAGE 

 Jagt i Kalahari området ved grænsen til Botswana 

 Afhentning i Kimberly lufthavn 

 Ankomst og afrejsedag er gratis 

 PRIS $28.500 (alt inklusiv riffel, ammunition, skatter/afgifter) 

  
Kontakt os for nærmere info 

 
 
 

 HANLØVE + BØFFEL SPECIAL - 4 JAGTDAGE 

 Jagt i Kalahari området ved grænsen til Botswana 

 Afhentning i Kimberly lufthavn 

 Ankomst og afrejsedag er gratis 

 PRIS $33.500 (alt inklusiv riffel, ammunition, skatter/afgifter) 

  
Kontakt os for nærmere info 

 
 
 

 HANLØVE + PLAINS GAME SPECIAL -  8 JAGTDAGE  

 3 dages løve og 5 dages antilope jagt i Kalahari området ved grænsen til Botswana 

 Hanløve, Kudu, Gemsbuck, Impala og Springbuck 

 Afhentning i Kimberly lufthavn 

 Ankomst og afrejsedag er gratis 

 PRIS $24.000 Inklusiv alt + skatter/afgifter 

     
Kontakt os for nærmere info 
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 LØVE + VALGFRI PLAINS GAME SPECIAL - 3 JAGTDAGE min. 

 Løve + selektiv antilope jagt i Kalahari området ved grænsen til Botswana 

 Afhentning i Kimberly lufthavn 

 Ankomst og afrejsedag er gratis 

 DAGSPRIS $495 Inklusiv alt + skatter/afgifter og følgende trofæpriser: 
 

Hanløve (”mellem” manke)  $21.315 

Hunløve   $8.105 

Kudu   $1.750 

Gemsbuck (Oryx)  $1.100 

Black Wilderbeest (Hvidhalet Gnu) $990 

Black Wilderbeest (Stribet Gnu) $990 

Blesbuck   $450 

Red Hartebeest   $990 

Springbuck   $350 

Zebra   $1.350 

Eland   $1.950 

Sable    $8.500    
 
*Prisen på hanløve kan variere +/- $2.500, afhængig af mankens størrelse. Fortæl os dine ønsker og vi finder den rette løve til dig. 

 
 
 

 BØFFEL + VALGFRI PLAINS GAME SPECIAL - 3 JAGTDAGE min. 

 Bøffel + selektiv antilope jagt i Otterkloof, Eastern Cape 

 Afhentning i Port Elizabeth lufthavn 

 Ankomst og afrejsedag er gratis 

 DAGSPRIS $395 Inklusiv alt + skatter/afgifter og følgende trofæpriser: 
 

Bøffel tyr   $12.315 
Sable   $8.500 
Kudu   $1.750 
Gemsbuck (Oryx)  $1.100 
Black Wilderbeest (Hvidhalet Gnu) $990 
Blue Wilderbeest (Stribet Gnu)  $990 
Blesbuck   $450 
Mountain Reedbuck  $450 
Zebra   $1.350 

 
 

 
 
Yderligere informationer: 
 

Ring eller skriv til os hvis du har specielle ønsker til jagten og opholdet, eller har spørgsmål af nogen art. Du er 
også velkommen til at kontakte Two Waters Safaris direkte (kontakt oplysninger findes på vores hjemmeside). Der 
findes ingen fordyrende mellemled. 
 
Pete Safaris kan være behjælpelige med alt indenfor råd og vejledning til din jagtrejse, booking og indhentning af 
special-tilbud. 
 
Besøg vores hjemmeside: www.petesafaris.dk  –  her finder du alle informationer omkring os og vores 
samarbejdspartner. Læs mere om jagt i Sydafrika og studer alle vores priser og pakkeløsninger i nærmere detaljer. 
Se også vores mange billeder og find komplette guider til våben/kalibervalg, våben import og meget mere. 
 

http://www.petesafaris.dk/

