Sydafrika
- Eventyrligt, alsidigt og prisbevidst

Drømmer du om om autentisk jagt, i vekslende terræn og spektakulær
natur? Drømmer du om det afrikanske eventyr, i professionelle rammer og
med høj personlig service? Så er du kommet til det rette sted! Sammen med
vores søster-selskab ”Two Waters Safaris” tilbyder vi særklasse jagt, til
markedets stærkeste priser -helt uden fordyrende mellemled.
Vi kommunikerer direkte med vores kunder og du bliver altid rådgivet af
professionelle jægere fra jagtstedet, forud for din rejse!
Jagten finder sted i den malaria frie Eastern Cape provins, med
udgangspunkt fra jagt-lodgen (”Two Waters lodge”), som ligger ved den
lille landsby Kleinpoort, 1 times kørsel nord vest for Port Elizabeth.
Området er særdeles naturskønt og der rådes i alt over 150.000 hektar
jagt revirer, som sammen med den øvrige del af Eastern Cape, er
kendt som et af de mest vildt og artsrige steder i verden – et sandt
jagt mekka for alle rejsende jægere.
Dette er i sandhed, jagt af højeste kvalitet og foregår i varieret og kuperet
vildnis, hvor vi udelukkende jager vildtet til fods. Jagten bliver altid
tilpasset den individuelle jæger og egner sig derfor både til ny-jægere,
såvel som de mere erfarne. - Her er der plads til alle.
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!
Ved ankomst til lufthavnen, bliver du mødt af vores personale og bragt
til lodgen, hvor der vil være tid til at slappe af og nyde omgivelserne,
inden indskydning og selve jagten påbegyndes den efterfølgende dag.
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Indkvartering
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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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.

Vildtet spottes fra et højdepunkt, med efterfølgende pürsch
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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 hjemmesiden www.petesafaris.dk finder du yderligere info om os og vores fantastiske sted.
-Studér alle priser og pakkeløsninger i nærmere detaljer og læs mere om jagt i Sydafrika generelt. Se også vores store
billede/video galleri og find komplette guider til medbringelse af våben, kalibervalg og meget mere J
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PRISER
Som udgangspunkt bliver alle ophold prissat pr. individuelle henvendelse. For et øge
overskueligheden for dig, har vi dog sammensat en række pakketilbud/løsninger som inkluderer alt
(ophold/jagt/trofæer/transport osv).
Pakkerne er altså all-inclusive og 100% fleksible, dvs. de kan ændres til enhver tid og du er ikke bundet af noget
- Hvis du f.eks. (mod forventning) ikke får nedlagt et trofæ, reducerer vi naturligvis prisen med tilsvarende trofæ-værdi
- Ønsker du at afskyde ekstra, tilføjes dette blot til pakkens oprindelse pris
- Derudover kan du spare op mod 40% som følge af mængederabatten
Hvis ingen af nedenstående pakkeløsninger indfrier dine ønsker, eller planlægger du eksempelvis at medbringe din
kone/børn og kombinere jagtrejsen med andre aktiviteter for hele familien, så skræddersyer vi naturligvis gerne en
pakkeløsning, som passer til dine/jeres individuelle ønsker og behov. Kontakt os via hjemmesiden, eller på mail:

info@petesafaris.dk
Se eksempler på pakkeløsninger på følgende sider.

- Alternativt kan man vælge at betale en fast dagspris for jagten/opholdet og afskyde efter prisliste. Dette er dog primært
egnet til korte ophold på mindre end 3 dage, storvildts jagt m.m. Som nævnt ovenfor, bliver alle ophold prissat ud fra hver
individuelle henvendelse (som en samlet pakke). Se pakkeløsninger eller kontakt os for en skræddersyet løsning.

Alle priser er opgivet i USD $ og der tages forbehold for evt. prisændringer
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Standard Dagspriser (kontakt os for et samlet tilbud)
1:1 jagt (1 jæger med 1 jagtguide)
2:1 jagt (2 jægere med 1 jagtguide) pris pr. jæger
Far & søn/datter special dagspris (10% rabat på alle trofæer ifølge prisliste)
Ledsager (ikke-jæger)

$400 pr. dag*
$280 pr. dag*
$395 pr. dag*
$125 pr. dag*

Dagspriser bør ses som retningslinjer og der gives som udgangspunkt altid rabat på disse, afhængig af sammensætningen af dit ophold. Vi
anbefaler derfor at du kontakter os, for en samlet pakkeløsning og et uforpligtende tilbud.
Dagpriser inkluderer:

Dagspriser inkluderer ikke

Ophold med fuld forplejning (inklusiv øl, vin & vand)
Gratis ankomst og afrejsedag (inkl. mad & drikke)
Daglig tøjvask og rengøring
Transport til/fra lufthavn (Port Elizabeth)
Alt øvrig transport
Jagtføring med PH (professionel jæger)
Tracker (sporer)
Klargøring og levering af trofæer til konservator
Jagtlicens

Trofæer (se vedlagte prisliste)
Flybillet til/fra Sydafrika
Sydafrikansk skatter/afgifter ($21 pr. dag)
Evt. leje af våben og ammunition ($100 pr. ophold)
Evt. konservator arbejde og hjemtransport af trofæer
Drikkepenge (valgfrit)

Standard Prisliste – trofæ dyr (USD $)
Bemærk at nedenstående prisliste indeholder standard priser. Der gives som udgangspunkt altid rabatter på disse, afhængig af
sammensætningen af dit ophold. For at opnå den bedst mulige pris, anbefaler vi derfor at du kontakter os for en samlet pakkeløsning
og et uforpligtende tilbud. - På følgende sider finder du et udvalg af pakkeløsninger, som er sammensat på forhånd.
Priserne er derudover baseret på trofæ dyr. Det er også muligt at komme på regulering/selektions jagt ("ikke-trofæ" han/hundyr). Læs
mere om dette under “Regulering/selektions jagt” på følgende sider.

Bavian
Blue Duiker
Blesbuck (common)
Blesbuck (hvid)
Black Wildebeest
Blue Wildebeest
Bontebuck
Bushpig
Cape Bøffel
Cape Bushbuck
Cape Eland
Cape Grysbuck
Cape Kudu
Los (inklusiv 2 jagtdage og hunde)
Dåhjort
Grey Duiker
Impala
Klipspringer
Løve (han)
Løve (hun)
Mountain Reedbuck
Nyala
Oribi
Oryx (Gemsbuck)
Red Hartebeest
Red Letchwe
Springbuck (common)
Springbuck (hvid)
Springbuck (sort)
Steenbuck
Vaal Rhebuck
Vortesvin
Waterbuck
Zebra (Burchell´s)

$150
$1.550
$495
$750
$1.095
$1.095
$1.750
$850
På forespørgsel
$700
$2.200
$1.550
$1.095
$1.350
$650
$295
$495
$950
På forespørgsel
På forespørgsel
$495
$2.500
$2.750
$1.195
$1.095
$2.850
$300
$950
$595
$435
$1.450
$495
$2.500
$1.350

Opportunistiske arter (Abe / Sjakal / Genette)

$50
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Eksotiske arter:
Sable
Krokodille
Næsehorn
C. Reedbuck
Mankefår
Giraf
Leopard
Elefant
Scimitar Oryx
Roan
Flodhest

På forespørgsel
På forespørgsel
På forespørgsel
På forespørgsel
På forespørgsel
På forespørgsel
På forespørgsel
På forespørgsel
På forespørgsel
På forespørgsel
På forespørgsel
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PAKKELØSNINGER
– vælg den pakke som matcher dine ønsker, eller lad os skræddersy en pakkeløsning til dig
Pakkepriser inkluderer:

Pakkepriser inkluderer ikke

Ophold med fuld forplejning (inklusiv øl, vin & vand)
Trofæer
Gratis ankomst og afrejsedag (inkl. mad & drikke)
Daglig tøjvask og rengøring
Transport til/fra lufthavn (Port Elizabeth)
Alt øvrig transport
Jagtføring med PH (Professionel Jæger)
Tracker (sporer)
Klargøring og levering af trofæer til konservator
Jagtlicens

Flybillet til/fra Sydafrika
Sydafrikansk skatter/afgifter ($21 pr. dag)
Evt. leje af riffel og ammunition ($100 pr. ophold)
Evt. konservator arbejde og hjemtransport af trofæer
Drikkepenge (valgfrit)

TROFÆJAGT (Plains Game)
Pakkeløsninger
”Plains game” dækker de fleste jagtbare vildt og antilope arter i Afrika, dog undtaget storvildt såsom elefant,
løve, leopard, næsehorn, bøffel, flodhest og krokodille.
Trofæjagten er en vigtig del af den generelle bæredygtighed og omfattende vildtforvaltning i Sydafrika. Jagten
foretages på de gamle handyr og du vil opleve meget stærke trofæer på vores områder.
Nedenfor finder du en række eksempler på pakkeløsninger med alt inkluderet (jagt/ophold/trofæer osv). Vælg
den pakkeløsning som matcher dine ønsker og behov, eller kontakt os for en skræddersyet løsning og samlet
tilbud.
Medbringer du din familie, så er der gode muligheder for at kombinere jagtrejsen med aktiviteter for hele
familien. Læs mere om dette på vores hjemmeside, eller ved at klikke HER. Du er selvfølgelig også velkommen til
at kontakte os for yderligere info.

PLAINS GAME SPECIAL #1
•
•
•
•

Kudu
Impala
Blesbuck
Springbuck

Ved 2 JÆGERE:
8 dages ophold / 6 dages jagt
I alt 8 trofæ dyr (4 overstående trofæ dyr pr. jæger)
2:1 jagtføring
PRIS $2.395 pr. jæger, INKLUSIV ALT

Ved 1 JÆGER:
7 dages ophold / 5 dages jagt
4 overstående trofæ dyr
1:1 jagtføring
PRIS $3.250 INKLUSIV ALT
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PLAINS GAME SPECIAL #2 - 5 JAGTDAGE
•
•
•
•

Vortesvin
Impala
Blesbuck
Springbuck

Ved 2 JÆGERE:
7 dages ophold / 5 dages jagt
I alt 8 trofæ dyr (4 overstående trofæ dyr pr. jæger)
2:1 jagtføring
PRIS $2.150 pr. jæger, INKLUSIV ALT

Ved 1 JÆGER:
7 dages ophold / 5 dages jagt
4 overstående trofæ dyr
1:1 jagtføring
PRIS $2.750 INKLUSIV ALT

PLAINS GAME SPECIAL #3
•
•
•
•
•

Kudu
Oryx
Impala,
Blesbuck
Springbuck

Ved 2 JÆGERE:
9 dages ophold / 7 dages jagt
I alt 10 trofæ dyr (5 overstående trofæ dyr pr. jæger)
2:1 jagtføring
PRIS $3.195 pr. jæger, INKLUSIV ALT

Ved 1 JÆGER:
8 dages ophold / 6 dages jagt
5 overstående trofæ dyr
1:1 jagtføring
PRIS $3.995 INKLUSIV ALT
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PLAINS GAME SPECIAL #4 - 6 JAGTDAGE
•
•
•
•
•

Kudu
Impala
Vortesvin
Springbuck
Blesbuck

Ved 2 JÆGERE:
8 dages ophold / 6 dages jagt
I alt 10 trofæ dyr (5 overstående trofæ dyr pr. jæger)
2:1 jagtføring
PRIS $2.995 pr. jæger, INKLUSIV ALT

Ved 1 JÆGER:
8 dages ophold / 6 dages jagt
5 overstående trofæ dyr
1:1 jagtføring
PRIS $3.995 INKLUSIV ALT

PLAINS GAME SPECIAL #5 - 5 JAGTDAGE
•
•
•
•
•

Kudu
Zebra
Impala
Blesbuck
Springbuck

7 dages ophold / 5 dages jagt
1:1 jagtføring (forhør om pris ved 2:1)
5 overstående trofæ dyr
PRIS $3.995 INKLUSIV ALT

www.petesafaris.dk

info@petesafaris.dk

+45 20447911

PLAINS GAME SPECIAL #6 - 10 JAGTDAGE
•
•
•
•
•
•

Kudu
Oryx
Zebra
Impala
Blesbuck
Springbuck

Ved 2 JÆGERE:
12 dages ophold / 10 dages jagt
12 trofæ dyr (6 overstående trofæ dyr pr. jæger)
2:1 jagtføring
PRIS $4.795 pr. jæger, INKLUSIV ALT

Ved 1 JÆGER:
12 dages ophold / 10 dages jagt
6 overstående trofæ dyr
1:1 jagtføring
PRIS $5.950 INKLUSIV ALT

PLAINS GAME SPECIAL #7 - 6 JAGTDAGE
•
•
•
•
•
•

Kudu
Oryx
Blue Wildebeest
Impala
Blesbuck
Vortesvin (afskudsdyr)

8 dages ophold / 6 dages jagt
5 overstående trofæ dyr + afskuds vortesvin
1:1 jagtføring (forhør om pris ved 2:1)
PRIS $4.850 INKLUSIV ALT
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PLAINS GAME SPECIAL #8 - 6 JAGTDAGE
•
•
•
•

Kudu
Oryx
Wildebeest (blue eller black)
Zebra

8 dages ophold / 6 dages jagt
4 overstående trofæ dyr
1:1 jagtføring (forhør om pris ved 2:1)
PRIS $4.950 INKLUSIV ALT

PLAINS GAME SPECIAL #9 - 6 JAGTDAGE
•
•
•
•

Kudu
Oryx
Wildebeest (blue eller black)
Red Hartebeest

8 dages ophold / 6 dages jagt
4 overstående trofæ dyr
1:1 jagtføring (forhør om pris ved 2:1)
PRIS $4.850 INKLUSIV ALT

www.petesafaris.dk

info@petesafaris.dk

+45 20447911

PLAINS GAME SPECIAL #10 - ”SPIRALE HORN GRAND SLAM”
- Legendarisk ”Grand Slam” på alle Sydafrika´s spiralhorns-formet antiloper

•
•
•
•

Kudu
Nyala
Eland
Bushbuck

9 dages ophold / 7 dages jagt
4 overstående trofæ dyr
1:1 jagtføring (forhør om pris ved 2:1)
PRIS $6.350 INKLUSIV ALT

PLAINS GAME SPECIAL #11 - Kyst jagt i 5 dage
•
•
•

Caracal (Los)
Bushbuck
Vortesvin

7 dages ophold / 5 dages jagt
3 overstående trofæ dyr
1:1 jagtføring (forhør om pris ved 2:1)
PRIS $3.450 INKLUSIV ALT
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REGULERING / SELEKTIONS JAGT
Pakkeløsninger & Special tilbud
Regulering af både han og hundyr er en naturlig nødvendighed i Sydafrika og en del af landets omfattende og
succesrige vildt forvaltning.
Regulering/selektions jagt er velegnet til dig, som ikke nødvendigvis drømmer om regulær trofæ og medalje jagt,
men i stedet ønsker en jagt til laveste pris. Oplevelsen og jagten er den samme, men kan man leve med et
abnormt eller mindre trofæ, så får man altså MEGET jagtrejse for pengene!
Jagten udføres til fods som pürsch (evt. som drivjagt ved jagt på springbukke). Ofte er der tale om afskydning af
handyr, men sæsonmæssigt reguleres der også hundyr. Bemærk her at både springbukke, vortesvin og
wildebeest er trofæbærende uanset køn. - Alle handyr er trofæbærende.
Nedenfor ses billeder fra en typisk regulerings jagt. Som det ses, kan man altså sagtens få et fint ”trofæ” med
hjem, til trods for at der er tale om en regulering/selektions jagt.
Du har altid mulighed for at få skræddersyet et tilbud, som passer netop til dine ønsker og du har selvfølgelig
også mulighed for at supplere regulerings jagt, med regulær trofæ jagt. Lad os høre dine ønsker og så giver vi
efterfølgende et samlet tilbud.
Bemærk at reguleringsjagt (af hensyn til vildt forvaltningen), kun tilbydes på forespørgsel og i visse perioder af sæsonen.

Impala (handyr) + Kudu (handyr)

Springbuck (handyr)

Vortesvin (so)

Black Wildebeest (hundyr)

REGULERINGSJAGT #1 - 5 JAGTDAGE
Ekstra vildt:

•
•
•
•

1 Kudu, 1 Impala, 1 Vortesvin, 1 Springbuck (pr. jæger)
Jagt 2:1
7 dages ophold / 5 dages jagt
Pris $2.095 pr. jæger, INKLUSIV ALT

- Springbuck = $100
- Vortesvin = $195
- Impala = $195
- Wildebeest = $395
- Kudu= $475

REGULERINGSJAGT #2 – ”VÆLG SELV”
- Vælg selv antal ønsket jagtdage – afskydning efter prisliste
•
•

DAGS PRIS
DAGS PRIS

(2:1 JAGTFØRING) = $235 Inklusiv alt
(1:1 JAGTFØRING) = $300 Inklusiv alt

- Afskydning efter følgende priser
•
•
•
•
•

Springbuck $100
Vortesvin $195
Impala $195
Wildebeest $395
Kudu $475
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DUEJAGT
Har du før oplevet duer i tusindevis? - Her har du
chancen!
Ved minimum 2 jægere, arrangerer vi duejagt i
Freestate, Sydafrika.
Freestate er betagende smuk og anses for at være det
ultimative sted for duejagt i Afrika. Duerne trækker i
højsæsonen (Marts/April) på de mange solsikkemarker og afhængig af modningstidspunktet for solsikkerne,
kan man opleve duejagt i verdensklasse.
Der er også rig mulighed for jagt på krikænder og gravænder (shell ducks), gæs og perlehøns på vore områder.
Dette foregår typisk som trækjagt om morgenen/aftenen og der er også her, tale om særdeles store mængder
fuglevildt.
Medbring gerne din egen haglbøsse, det er ganske nemt og vi hjælper dig med alt det fornødne
papirarbejde. Se vores guide til medbringelse af våben på vores hjemmeside www.petesafaris.dk eller ved at
klikke HER
Indkvartering finder sted midt i jagtområdet, ca. 1,5 times kørsel fra lufthavnen i Bloemfontein.
Vælg selv hvor mange dage I ønsker at jage og suppler evt. med trofæ eller selektions jagt, på antiloper og
andet vildt. Kontakt os for at høre nærmere om dette, eller et uforpligtende tilbud.

PRIS PR. JAGT DAG

(3 - 4 jægere) = $415 pr. jæger
(5 - 6 jægere) = $395 pr. jæger

Patroner kan købes for $15 pr. æske med 25 stk. (eller aftalt pris)

Pris inkluderer:

Pris inkluderer Ikke:

Fri afskydning af duer (og evt. andet fuglevildt)
Ophold med fuld forplejning (inklusiv øl, vin & vand)
Gratis ankomst og afrejsedag
Daglig tøjvask og rengøring
Transport til/fra jagt revirer m.m.
Jagtføring med professionel jæger
Tracker (sporer)
Evt. klargøring og levering af trofæer til konservator
Skatter & afgifter
Jagtlicens
Skatter/afgifter

Flybillet til/fra Sydafrika
Transport til/fra lufthavn ($75 pr. jæger)
Drikkepenge (valgfrit)

www.petesafaris.dk

info@petesafaris.dk

+45 20447911

STORVILDTS JAGT
Storvildts jagt i Afrika er for mange en jægers drøm- og det er ikke uden grund!

- at tracke en stor hanløve, til fods i Zimbabwes endeløse landskab
- at stå få meter fra og ansigt til ansigt, med en kæmpe elefant tyr i den tætte bush
- eller at placere en korrekt kugle, på en yderst "kort luntet" kaffer bøffel
- Dét er ganske enkelt adrenalinpumpende, hæsblæsende og krævende jagt, med et til dels indbygget
faremoment og følelsesmæssige påvirkninger, som bare ikke kan beskrives, men skal opleves!
Når der tales om afrikansk storvildts jagt, kommer man ikke udenom begrebet "Big Five". Den officielle definition
er: løve, leopard, bøffel, næsehorn og elefant. Storvildts jagt indbefatter dog bogstaveligt talt også krokodille,
flodhest og sågar giraf.
I samarbejde med vores partner(e), tilbyder vi eksklusiv jagt på Big 5 og andet storvildt, til favorable priser. Alt
jagt foregår til fods som traditionel "walk and stalk" og er som følge heraf, meget intens og spændende. Du har
også mulighed for at jage med bue/pil.
Vi arrangerer jagten i både Sydafrika og Zimbabwe. Bøffel jagt arrangeres typisk i Sydafrika, i henholdsvis
Eastern Cape (tæt ved Two Waters lodge), samt i Kalahari området ved grænsen til Botswana. De resterende vildt
arter jages typisk i Zimbabwe. Jagten kan naturligvis i alle tilfælde, suppleres med antiloper og andre mindre
vildt arter.
Går du med en drøm om at komme på storvildts jagt, eller kunne du tænke dig at høre mere om dette?
- Så kontakt os for yderligere info og et uforpligtende tilbud.
Storvildts jagt bliver altid skræddersyet til den enkelte jæger og kan sammensættes på mange forskellige måder. Jagten
på bl.a. Løve, Bøffel, Leopard, Elefant, Næsehorn, Krokodille og Flodhest bliver derfor som udgangspunkt altid pris-sat
pr. individuelle henvendelse.

www.petesafaris.dk

info@petesafaris.dk

+45 20447911

