GRATIS OPHOLD OG JAGT
EASTERN CAPE, SYDAFRIKA

Lyder det for godt til at være sandt? - Det ER sandt!
Lige nu tilbyder vi gratis ophold og gratis jagt, inklusiv helpension med øl, vin og
vand.
Gør som mange andre før dig og besøg vores lille perle, midt i det afrikanske
vildnis. Vi garanterer dig en oplevelse for livet!

www.petesafaris.dk

info@petesafaris.dk

+45 20447911

8 DAGE FRA KR. 0,•

Afhentning i Port Elizabeth lufthavn, med transport til lodgen tur/retur er GRATIS

•

8 dages GRATIS ophold, med GRATIS mad/drikke (også øl, vin og vand)

•

Jagtføring (1:1) med PH er GRATIS

•

Daglig tøjvask og rengøring, alt transport under jagten, skinning og saltning af trofæer samt
jagtlicens er også GRATIS

*Du skal blot købe din egen flybillet og skyde for minimum USD $2.500 dollars (cirka 15.550 kr.)
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Jagten & områderne
Vi tør godt at love noget af det bedste jagt i det sydlige Afrika! Vi råder over mere end 150.000 hektar af yderst varieret,
spændende og vildt rige områder. Få andre steder i Afrika kan tilbyde et så varieret terræn, med så mange forskellige
biotoper. Terrænmæssigt vil du opleve kuperet og bjergrige områder, men der findes også flade og mere åbne områder,
både i dalene og på toppene af bjergene. Det vekslende terræn og de mange biotoper, giver vildtet optimale muligheder
for at tilpasse sig deres naturlige omgivelser og som følge heraf, vil du udover smuk og enestående natur, opleve
usædvanligt vildt og artsrige landskaber. Foruden fuglevildt, tilbyder vi jagt på over 40 jagtbare arter. De mange jagtbare
arter giver dig ikke bare en alsidig jagt, men også muligheden for at tilpasse din jagtrejse efter eget ønske og budget.
-Hvad enten du er førstegangs jæger i Afrika og søger en ”klassisk” safari på de gængse antiloper, eller tilbagevendende
jæger, med særlige eller eksotiske vildt arter i tankerne, så kender vi vejen fra drøm til succes og står klar til at levere dine
drømme trofæer.
Jagten foregår udelukkende til fods, som klassisk “spot, walk and stalk” (pürsch). Med andre ord, så vil du opleve
udfordrende jagt, på naturen og vildtets præmisser. Uanset om du er ny eller erfaren jæger, om du er I fysisk god form
eller ej, så tilpasser vi jagten til netop dig.
Bæredygtighed er naturligvis vigtigt for os og vi tilbyder derfor både trofæ og reguleringsjagt. Trofæjagten foregår på de
gamle handyr og grundet vildtets optimale levevilkår og en stram afskydningspolitik, vil du opleve meget stærke trofæer,
som I langt de fleste tilfælde ligger I medaljeklassen.
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Ophold og indkvartering
Lodgen drives til dagligt af Brian Seady og hans kone Sheryl.
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. Her kommer du ikke bare på en regulær jagt eller
safarirejse, men en uforglemmelig oplevelse, med minder for livet! Vi oplever
ofte at folk ankommer som gæster, men forlader os som venner!
Indkvartering finder sted i den hyggelige og fem-stjernet ”Two Waters Lodge”.
Lodgen huser 9 luksuriøse værelser, deriblandt en stor familie suite med 2
separate soveværelser og et stort fælles rum med privat bar. Alle værelser er
med eget bad og toilet.
Lodgens store opholdsrum er ligesom værelserne, indrettet i klassisk
afrikansk stil og byder på en yderst hyggelig "jagt-atmosfære". Her kan
man slappe af foran den glødende kamin, gå på trådløst internet, se TV,
eller hænge ud i den lille bar, bygget af ægte sydafrikansk yellow-wood
træ.
I baghaven finder du swimmingpoolen og bålpladsen, også kendt i Afrika
som en ”Boma”. Når din jagt eller safari dag er forbi og ved mørkets
frembrud, mødes vi ofte her og udveksler dagens oplevelser over en kølig
drink.
Middagen tilberedes og nydes typisk i vores indendørs grill stue, hvor
vi fortsætter det hyggelige samvær. Lodgens fuldtidskokke sørger hver
dag for den gode mad, evt. efter dine ønsker og der er selvfølgelig altid
mulighed for at få serveret grillet kød, fra det vildt som du selv har nedlagt.
Ønsker du eller dine medrejsende evt. et afbræk fra jagten, så arrangerer
vi en lang række forskellige udflugter, såsom fotosafaris, vandreture,
fisketure, hvalspotting, almen sightseeing, shopping m.m.
Læs mere om dette på hjemmesiden, eller kontakt os for nærmere info.
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Pris specifikation

PRIS INKLUDERER:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 dages ophold med mad & drikke (også øl, vin & vand)
Jagtføring med PH/guide (1:1)
Tracker (sporer)
6 dages jagt
Transport fra lufthavn til lodgen tur/retur
Alt øvrig transport
Daglig tøjvask og rengøring
Saltning og klargøring af trofæer
Levering af trofæer til konservator
Sydafrikansk jagtlicens

PRIS INKLUDERER IKKE:
•
•
•
•
•

Flybilletter
Trofæafgifter iht. vedlagt prisliste
Sydafrikansk skatter/afgifter (USD $126)
Evt. konservator arbejde (valgfrit)
Evt. drikkepenge (valgfrit)

Betingelser
•
•

Du skal skyde for minimum USD $2.500 (bliver ikke refunderet hvis du mod forventning, skyder for mindre
end $2.500).
Depositum på USD $500 skal overføres for at booke. Restbetaling finder sted på lodgen.
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Når du booker hos os…
Pete Safaris er grundlagt af professionelle jægere i Sydafrika, på baggrund af mange års erfaring med planlægning og
gennemførelse af jagtrejser hertil. Vi benytter os ikke af fordyrende mellemled, men kommunikerer direkte med vores
kunder.
Når du kontakter os forud for din rejse, vil du derfor aldrig opleve at tale med provisionslønnet telefonsælgere, men
derimod professionelle jægere (PH'er) på jagtstedet, og du kan derfor altid være sikker på kyndig vejledning. -Med direkte
kontakt til professionelle jagt guider på stedet, undgår du ikke bare at betale for fordyrende mellemled, men også risikoen
for misforståelser og urealistiske målsætninger.
For os er det uvurderlig vigtigt at sikre, at du får et ærligt og reelt billede af hvad der venter dig forude for rejsen, samt at
du oplever professionel service til enhver tid, herunder I forbindelse med forespørgelser, rejsens indledelse, under
jagtens udlevelse og efter hjemrejsen! Vi følger dig med andre ord tæt, fra starten af dine drømme, til du er sikkert
hjemme igen.
Vi kender vejen fra drøm til virkelighed og alle faldgruberne her imellem. Vi er her for at hjælpe dig godt på vej med din
jagtrejse og sikre at dine oplevelser lever op til dine højeste forventninger.

Rejseanmeldelser
Vi har gennem årene haft rigtig mange glade kunder. Du kan læse tidligere
rejsendes anmeldelser og beretninger fra deres oplevelser med os, på den
uafhængige anmelder side trustpilot.dk – Søg på “Pete Safaris” eller anvend
dette direkte link: https://dk.trustpilot.com/review/www.petesafaris.dk
Vi sætter dig også gerne i kontakt med tidligere kunder, via mail eller telefon,
hvis du ønsker dette.

Yderligere informationer:
På vores hjemmeside www.petesafaris.dk finder du yderligere info om os og vores fantastiske sted.
Du kan læse mere om jagt i Sydafrika generelt og se vores store billede og video galleri. Du finder også komplette guider
til medbringelse af våben, kalibervalg og meget mere J
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Fotosafari og udflugter
Ønsker du et afbræk fra jagten, eller kunne du tænke dig at kombinere
rejsen med aktiviteter og udflugter for dig og din familie?
Sydafrika byder på et hav af muligheder for alle tilrejsende. Landet er
betagende smukt og formentlig det bedste sted i verden, hvis man
ønsker at kombinere jagt med "regulær" badeferie, fotosafari eller
lignende.
Medbring din kone eller familie og gør jagtturen til en uforglemmelig
rejse, med en blandet cocktail af f.eks. jagt, fotosafari, badestrande,
vandreture, naturoplevelser, lokale seværdigheder, fiskeri, hval spottings,
shopping og meget mere. Mulighederne er ikke mindre end uendelige og
kun fantasien sætter grænsen.
Vi sammensætter udflugter efter dine/jeres ønsker, men blandt vores mest populære udflugter er:
The Garden Route Tour
Kom på en uforglemmelig smuk og begivenhedsrig tur langs Sydafrikas østlige kystlinie, også kendt som "The Garden
Route". Denne rute viser med rette, hvorfor det siges at Sydafrika har så meget at byde på. Oplev et væld af
naturoplevelser, dyreliv og lokale seværdigheder undervejs. Vi tilpasser turen efter dine ønsker og interesser. Normalvis
varer turen 3 dage med 2 overnatninger undervejs, men kan også gøres kortere.
Addo Elephant Park – Game drive
Privat game drive gennem Sydafrikas tredje største national park. Se hundredevis af elefanter boltre sig i dette enorme
natur reservat og oplev et hav af de andre afrikanske vildt arter, bl.a. det fredet sorte næsehorn og The Big Five (De Store
Fem).
Schotia Reserve – Game drives
Game drives og Afrikansk gryde-ret over bålet i Schotia Reservatet. Schotia er med over 2000 dyrearter, et mekka for dyr
og natur interesserede. Kom helt tæt på dyrene i den åbne Land Rover og nyd middagen omkring bålet ved mørkets
frembrud.
Fisketur fra St. Francis Bay
Har du før prøvet at hale en 180 kg. tung tunfisk ind med din fiskestang? Kunne du tænke dig at fiske i Sydafrikas
mangfoldige og spændende farvand? -Så har du her chancen!
Graaf Reinet og Valley of Desolation
Oplev livet som det var i 1800-tallet og udforsk den historiske by Graaf Reinet, som ligger midt i Cambedoo National Park.
Bagefter kan du fra klippetoppene i det smukke "Valley of Desolation", spejde udover byen og resten af parken. Besøg
også vores konservator (Karoo Taxidermy), som er verdens største konservator virksomhed.
Hval og delfin safaris
Vælg blandt en række forskellige sejladser i Algoa bugten ved Port Elizabeth, som primært tager udgangspunkt i spotting
af hvaler, delfiner, pingviner m.m. -En mildest talt, uforglemmelig oplevelse på havet, hvor du kan nyde synet af disse
enorme og fascinerende dyr, som lever under (og over) havets overflade.
Port Elizabeth
Gå på shopping i Sydafrikas største havneby, besøg de lokale seværdigheder, tag et slag golf eller slap af på stranden.
Vi guider jer rundt i byen efter ønske, eller I kan vælge at gå på jeres egen hånd. Tag en snak med lodgens safari guide
og få nogle gode råd. -Vi tilpasser udflugten efter dine ønsker og interesser.
Daniell´s Cheeta Farm
Kom helt tæt på de store katte på den lokale avlsfarm "Daniels Farm", blot 20 min. fra lodgen. Bliv guided rundt på farmen
og oplev, løver, leoparder, hyæner, geparder og meget mere.
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Vildt arter

Bavian

Blesbuck

Black wildebeest

Blesbuck (white)

Blue wildebeest

Bontebuck

Bushpig (penselsvin)

Bøffel
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Barbary sheep (Mankefår)

Black-backed jackal (sjakal)

Bushbuck

Caracal (Los)
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Common reedbuck

Duiker (common/grey)

Eland

Elefant

Flodhest

Giraf

Genet

Grysbuck

Kudu

Klipspringer

Impala
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Fallow deer (dåhjort)
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Krokodille

Løve

Leopard

Nyala

Næsehorn (hvid)

Oribi

Oryx (Gemsbuck)

Red hartebeest

Red letchwe

Roan

Steenbuck

Mountain reedbuck
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Springbuck (common)

Springbuck (copper)

Vaal rhebuck

Zebra (burchells)
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Springbuck (black)

Sable

Warthog (vortesvin)

Ostrich (struds)
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Springbuck (white)

Scimitar horned oryx

Waterbuck

Vervet monkey (marrekat)
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PRISLISTE USD $
*Visse eksotiske dyr er ikke inkluderet I nedenstående prisliste. Kontakt os for et særskilt tilbud

Bavian

500

-

Impala

700

Black wildebeest

1.100

-

Klipspringer

1.200

Blesbuck (common)

700

-

Mountain reedbuck

800

White Blesbuck (white)

875

-

Nyala

2.400

Bushpig

900

-

Red hartebeest

1.100

Blue wildebeest

1.100

-

Red Letchwe

3.400

Bushbuck

850

-

Struds

750

Bontebok

2000

-

Springbuck (common)

600

Black-backed jackal

500

-

Springbuck (white)

1.100

Caracal (los)

1650

-

Springbuck (black)

800

Common Reedbuck

1500

-

Springbuck (copper)

1.450

300

-

Steenbok

450

Eland

2200

-

Vaal Rhebuck

1.800

Grysbuck

1800

-

Vervet monkey (marrekat)

300

Kudu (Cape Kudu)

1250

-

Warthog (vortesvin)

700

Fallow deer (dåhjort)

750

-

Waterbuck

2.500

Gemsbuck (Oryx)

1.300

-

Zebra (Burchells)

1300

Duiker (common/grey)
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