“Når oplevelsen tæller”

JAGT I VERDENSKLASSE – LUKSUS INDKVARTERING – FAIR PRISER
Pete Safaris er en Sydafrikansk jagtudbyder i Sydafrikas Eastern Cape provins, grundlagt af dansk fødte Peter Olesen og ejet sammen med sydafrikaneren Lammie
Ferreira.
Lammie og Peter er begge født med jagt i blodet og er uddannet professionelle jægere i Sydafrika. Deres mange år i branchen danner i dag rammerne for en professionel
og bæredygtig jagtoperation, med trofæer i verdensklasse og hvor alt tager udgangspunkt i at levere den ultimative afrikanske oplevelse.
Pete Safaris gør brug af forskellige jagtlejre/lodges for at sikre at alle jægeres individuelle behov kan blive opfyldt. De forskellige lejre er omhyggelige udvalgte for deres
placeringer og omkringliggende dyreliv, intimitet og serviceniveau. Gæstfriheden, komforten og jagten er af samme høje kvalitet, uanset hvilken lejr du vælger.
Vi er særlige stolte over at kunne tilbyde noget af det bedste jagt i det sydlige Afrika, hvor vi har adgang til koncessioner på mere end 200.000 hektar, med jagt på mere
end 40 forskellige vildtarter foruden fuglevildt. Terrænmæssigt vil du opleve alt fra høje bjerge og dybe dale, til almen kuperet og fladt lavland, med en variation af åbne
sletter og tæt bevoksning. Hvad enten du er til fysisk udfordrende bjergjagt i 10.000 fod, eller en stille pürsch i lavlandet - så har vi området!
Hos Pete Safaris byder vi alle velkomne - lige fra den erfarne trofæjæger til nyjægeren, familiegrupper og ledsagere. Alle gæster bliver behandlet individuelt med nærhed
og personlig service. For ikke-jægeren, eller hvis du gerne vil kombinere din jagt med familievenlige eventyr, tilbyder vi en lang række udflugter som kan tilføjes til enhver
safari.
At sammensætte en safarirejse kræver stor erfaring og et stort kontaktnet - Pete Safaris har begge dele. Uanset om dine ønsker må være jagt, fotosafari, fiskeri, sport,
sightseeing, rideture eller lignende - så har vi den fornødne ekspertise.

Hver safari er individuelt skræddersyet til DINE behov, og hvis du er på udkig efter en Afrikansk drømme oplevelse, med jagt i verdensklasse
og til fair pris - så er du kommet til det rette sted!

www.petesafaris.com

info@petesafaris.com

+45 20447911

Camp 1
Vores populære lodge i Addo området er en unik og fortryllende 4-stjernet safari lodge, beliggende kun 1 time og 20
minutters kørsel fra Port Elizabeth lufthavn. Denne idylliske perle er omringet af det smukkeste landskab så langt øjet
rækker og et sprudlende dyreliv - perfekt beliggende til uovertruffen jagt lige udenfor døren, samt et væld af seværdigheder
for familier og ikke-jægere.
Lad tiden gå i stå og læs din yndlingsbog, mens du slapper af og nyder solskinnet i haven ved den lækre pool - Det idéelle
sted at nyde en sundowner eller cocktail med vennerne.
Efter en oplevelsesrig og spændingsfyldt dag kan du slappe af i loungen eller på den møbleret veranda, med synet af de
smukkeste solnedgange og det endeløse landskab. Om aftenen kan man dele hinandens fortællinger om dagens
oplevelser rundt om boma´ens knitrende bål og under en stjernefyldt himmel.
Måltiderne kan nydes både inde i loungen, samt udendørs i det hyggelige Alfresco køkken og består som regel altid af en
blanding af lokal og international cuisine, hvor vildtkød naturligvis ofte er på menuen. Den daglige menu afhænger af
gæsternes ønsker, hvad der er sæsonbestemt, frisk og tilgængelig på dagen. Dette omfatter traditionelle sydafrikanske
specialiteter samt en blanding af moderne retter - alle naturligvis serveret med sydafrikanske vine.
Dette er en fredfyldt, rummelig, stilfuld og meget veludstyret lodge, hvor du kan nyde dit afrikanske ophold med stor komfort. De moderne bekvemmeligheder inkluderer Wi-Fi adgang, informationsservice,
underholdningsrum og 24-timers kaffe og te faciliteter - Alt er elegant udpeget med vægt på din komfort, afslapning og den ægte “afrikanske” oplevelse.
Fra de luksuriøse safari-suiter kan man høre lydene fra vildtet og fuglene omkring. Girafferne og andet vildt kommer ofte helt op til dammen ved lodgen for at drikke vand.
Værelserne omfatter standard, familie og deluxe-suiter, som kan bookes efter ønske og tilgængelighed til samme pris. Alle værelser er rummelige med eget badeværelse og walk-in skifterum, ekstra store senge,
hårtørrer, badekåber og tøfler, sikkerhedsskab, aircondition, varmeapparat og loftventilation.
Hvis du leder efter en drømme afrikansk oplevelse, med verdensklasse jagt og hyggelige omgivelser - Så er dette stedet for dig!

Ledsagere og familier
Stedet er naturligvis familieorienteret og egnet til de ikke-jagende. Familie medlemmer og ledsagere er naturligvis velkomne til at deltage i jagten, men vi hjælper også gerne med at arrangere diverse udflugter
som f.eks…

Game Drives - Ridning - Fiskeri - Addo Elephant Park & Big Five Safaris - Shopping i Port Elizabeth - Spa & Wellness - Kulturel Sigtseeing Valley of Desolation - Cheetah & Lion Farm - Sky-diving - Golf - Hval & Delfin Cruise - Hajbur dykning med hajer
Vi kan også skræddersy en flere dages udflugter langs Sydafrikas østkyst, bedre kendt som The Garden Route, med mulighed for et væld af naturoplevelser og seværdigheder undervejs. Besøg f.eks. Cango
Caves, Elephant Sanctury, Birds of Paradise, Monkeyland og Bloukrans Bridge. Oplev den smukkeste natur og stop undervejs i skønne Knysna, Plettenberg og Jeffreys Bay.
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Camp 2
Camp 2 indeholder alt hvad en safari lodge bør indeholde af klassiske og moderne bekvemligheder. Den er
beliggende kun 1 time og 15 minutters kørsel fra Port Elizabeth lufthavn og tilbyder 4-stjernet luksusindkvartering, med en harmonisk blanding af moderne og rustik afrikansk indretning, luksuriøse værelser med
aircondition, udsøgt sydafrikansk cuisine, underholdnings faciliteter for store og små, samt en fantastisk udsigt og
et væld af dyreliv omkring.
Hoved-lodgen byder på en hyggelig og afslappende atmosfære, med rustik bar og lækker spisestue. Fra den ene
side af den rummelige lapa (lounge), kan du nyde en smuk udsigt over bølgende bakker hvorfra mange antilope
arter kan ses. Fra den anden side af Lapa´en kan swimmingpoolen ses, hvilket tillader diskret overvågning af
børn og unge. Den lækre swimmingpool er egnet til både børn og voksne - Her kan du passende slappe af, mens
du nyder solskinnet og en evt. "sundowner" med vennerne.
På de øvrige fællesområder omkring lodgen, findes derudover "jungle" motionscenter, tennisbane, trampolin og
vores populære Boma (bålplads). Boma´en er ofte samlingspunktet efter en lang jagt dag, hvor der traditionen
tro, bliver rå-hygget omkring bålet og delt ud af dagens mange oplevelser over en kølig drink.
Vores dygtige køkkenpersonale sørger hver dag for den afrikanske cuisine, hvor vildtkød naturligvis ofte er på
menuen.
Camp 2 byder på den ”ægte afrikanske oplevelse” og jagt i verdensklasse.

Familier og ledsagere
Stedet er naturligvis familieorienteret og egnet til de ikke-jagende. Familie medlemmer og ledsagere er naturligvis velkomne til at deltage i jagten, men vi hjælper også gerne med at
arrangere diverse udflugter som f.eks…

Game Drives på 4-hjulet crossere - Vandreture - Fiskeri - Addo Elephant Park & Big Five Safaris - Shopping i Port Elizabeth
Spa & Wellness - Valley of Desolation - Cheetah & Lion Farm - Sky-diving - Golf - Hval & Delfin Cruise - Ridning
Vi kan også skræddersy en flere dages udflugter langs Sydafrikas østkyst, bedre kendt som The Garden Route, med mulighed for et væld af naturoplevelser og seværdigheder undervejs.
Besøg f.eks. Cango Caves, Elephant Sanctury, Birds of Paradise, Monkeyland og Bloukrans Bridge. Oplev den smukkeste natur og stop undervejs i Knysna, Plettenberg og Jeffreys Bay.
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DAGS RATER
Jæger 1:1
Jæger 2:1
Ledsager (ikke-jæger)

2.250 kr. / jagtdag
1.800 kr. / jagtdag
950 kr. / nat

* Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK) og baseret på den lokale valuta Rand (ZAR). Der tages forbehold for prisstigninger hvis kursen falder til under 1 Rand / 0,5 Kroner. Følgende prisliste er vejledende Vi anbefaler derfor at du kontakter os for et samlet tilbud for at opnå den bedste pris.

PRISLISTE DKK (trofædyr)
Bavian
Black Backed Jackal
Blue Duiker
Blesbuck (common)
Blesbuck (white)
Black Wildebeest
Blue Wildebeest
Bontebuck
Bushpig
Bushbuck
Caracal
Duiker (grey duiker)
Eland (Cape)
Fallow deer
Grysbuck (Cape)
Impala
Kudu
Klipspringer
Mountain Reedbuck
Nyala
Oribi
Oryx (Gemsbuck)
Red Hartebeest
Red Letchwe
Sable
Sjakal
Springbuck (almindelig)
Springbuck (sort)
Springbuck (hvid)
Springbuck (kobber)
Steenbuck
Struds
Vaal Rhebuck
Vortesvin
Waterbuck
Zebra (Burchell´s)
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1.500 kr.
900 kr.
10.500 kr.
3.200 kr.
4.500 kr.
6.500 kr.
6.995 kr.
9.500 kr.
4.500 kr.
4.800 kr.
5.800 kr.
2.500 kr.
15.500 kr.
4.800 kr.
8.500 kr.
3.200 kr.
8.900 kr.
9.800 kr.
3.600 kr.
12.995 kr.
17.700 kr.
8.900 kr.
6.995 kr.
14.900 kr.
28.900 kr.
900 kr.
2.800 kr.
3.800 kr.
4.600 kr.
4.400 kr.
2.995 kr.
1.995 kr.
8.500 kr.
3.200 kr.
13.995 kr.
6.500 kr.

Black Impala
Bøffel
Barbary sheep
Common Reedbuck
Giraf
Golden Wildebeest
Kings Wildebeest
Roan
Scimitar Oryx

På forespørgsel
På forespørgsel
På forespørgsel
På forespørgsel
På forespørgsel
På forespørgsel
På forespørgsel
På forespørgsel
På forespørgsel

Opportunistiske arter
Abe / Genette

900 kr.

DAGS RATER INKLUDERER
En uforglemmelig oplevelse i Sydafrika
Ophold med helpension, inklusiv øl, vin & vand
Trofæafgifter ifølge prisliste
Ankomst og afrejsedag
Transport til/fra lufthavn
Alt øvrig transport under jagten
Professionel Jæger (guide)
Tracker og skinner
Daglig tøjvask
Saltning og forbehandling af trofæer
Levering af trofæer til konservator
Sydafrikanske afgift
Jagtlicens
DAGS RATER INKLUDERER IKKE
Flybilletter til/fra Sydafrika
Konservator arbejde og hjemtransport
Drikkepenge

info@petesafaris.com
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JAGT PAKKER
PLAINS GAME SPECIAL #1
•
•
•
•

Blue Wildebeest ELLER Black Wildebeest
Impala
Blesbuck
Common Springbuck

2 jægere (2:1)
8 dages ophold / 6 dages jagt
4 trofædyr pr. jæger
PRIS 22.500 kr. pr. jæger, ALT INKLUSIV
1 jæger (1:1)
7 dages ophold / 5 dages jagt
4 trofædyr
PRIS 24.995 kr. ALT INKLUSIV
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PRIS INKLUDERER
En uforglemmelig oplevelse i Sydafrika
Ophold med helpension, inklusiv øl, vin & vand
Trofæafgifter ifølge prisliste
Ankomst og afrejsedag
Transport til/fra lufthavn
Alt øvrig transport under jagten
Professionel Jæger (guide)
Tracker og skinner
Daglig tøjvask
Saltning og forbehandling af trofæer
Levering af trofæer til konservator
Sydafrikanske afgift
Jagtlicens
PRIS INKLUDERER IKKE
Flybilletter til/fra Sydafrika
Konservator arbejde og hjemtransport
Drikkepenge
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PLAINS GAME SPECIAL #2
•
•
•
•

Vortesvin ELLER Struds
Impala
Blesbuck
Common Springbuck ELLER Duiker

2 jægere (2:1):
7 dages ophold / 5 dages jagt
4 trofædyr pr. jæger
PRIS 17.995 kr. pr. jæger, INKLUSIV ALT

1 jæger (1:1):
7 dages ophold / 5 dages jagt
4 trofædyr
PRIS 21.500 kr. INKLUSIV ALT
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PRIS INKLUDERER
En uforglemmelig oplevelse i Sydafrika
Ophold med helpension, inklusiv øl, vin & vand
Trofæafgifter ifølge prisliste
Ankomst og afrejsedag
Transport til/fra lufthavn
Alt øvrig transport under jagten
Professionel Jæger (guide)
Tracker og skinner
Daglig tøjvask
Saltning og forbehandling af trofæer
Levering af trofæer til konservator
Sydafrikanske afgift
Jagtlicens
PRIS INKLUDERER IKKE
Flybilletter til/fra Sydafrika
Konservator arbejde og hjemtransport
Drikkepenge
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PLAINS GAME SPECIAL #3
•
•
•
•

Kudu ELLER Oryx
Impala
Blesbuck
Common Springbuck

2 jægere (2:1):
8 dages ophold / 6 dages jagt
4 trofædyr pr. jæger
PRIS 23.995 kr. pr. jæger, INKLUSIV ALT

1 jæger (1:1):
7 dages ophold / 5 dages jagt
4 trofædyr
PRIS 26.995 kr. ALT INKLUSIV
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PRIS INKLUDERER
En uforglemmelig oplevelse i Sydafrika
Ophold med helpension, inklusiv øl, vin & vand
Trofæafgifter ifølge prisliste
Ankomst og afrejsedag
Transport til/fra lufthavn
Alt øvrig transport under jagten
Professionel Jæger (guide)
Tracker og skinner
Daglig tøjvask
Saltning og forbehandling af trofæer
Levering af trofæer til konservator
Sydafrikanske afgift
Jagtlicens
PRIS INKLUDERER IKKE
Flybilletter til/fra Sydafrika
Konservator arbejde og hjemtransport
Drikkepenge
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PLAINS GAME SPECIAL #4
•
•
•
•

Kudu ELLER Oryx
Blue ELLER Black Wildebeest
Impala
Common Springbuck

2 jægere (2:1):
8 dages ophold / 6 dages jagt
4 trofædyr pr. jæger
PRIS 27.995 kr. pr. jæger, ALT INKLUSIV
1 jæger (1:1)
7 dages ophold / 5 dages jagt
5 trofædyr
PRIS 29.995 kr. INKLUSIV ALT

www.petesafaris.com

PRIS INKLUDERER
En uforglemmelig oplevelse i Sydafrika
Ophold med helpension, inklusiv øl, vin & vand
Trofæafgifter ifølge prisliste
Ankomst og afrejsedag
Transport til/fra lufthavn
Alt øvrig transport under jagten
Professionel Jæger (guide)
Tracker og skinner
Daglig tøjvask
Saltning og forbehandling af trofæer
Levering af trofæer til konservator
Sydafrikanske afgift
Jagtlicens
PRIS INKLUDERER IKKE
Flybilletter til/fra Sydafrika
Konservator arbejde og hjemtransport
Drikkepenge
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PLAINS GAME SPECIAL #5
•
•
•
•

Kudu ELLER Oryx
Blue ELLER Black Wildebeest
Zebra
Common Springbuck

2 jægere (2:1):
8 dages ophold / 6 dages jagt
4 trofædyr pr. jæger
PRIS 28.850 kr. pr. jæger, ALT INKLUSIV
1 jæger (1:1):
7 dages ophold / 5 dages jagt
4 trofædyr
PRIS 32.995 ALT INKLUSIV
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PRIS INKLUDERER
En uforglemmelig oplevelse i Sydafrika
Ophold med helpension, inklusiv øl, vin & vand
Trofæafgifter ifølge prisliste
Ankomst og afrejsedag
Transport til/fra lufthavn
Alt øvrig transport under jagten
Professionel Jæger (guide)
Tracker og skinner
Daglig tøjvask
Saltning og forbehandling af trofæer
Levering af trofæer til konservator
Sydafrikanske afgift
Jagtlicens
PRIS INKLUDERER IKKE
Flybilletter til/fra Sydafrika
Konservator arbejde og hjemtransport
Drikkepenge
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KYSTJAGT SPECIAL

8 dages ophold / 6 dages jagt
5 trofædyr
1:1 hunt

PRIS INKLUDERER
En uforglemmelig oplevelse i Sydafrika
Ophold med helpension, inklusiv øl, vin & vand
Trofæafgifter ifølge prisliste
Ankomst og afrejsedag
Transport til/fra lufthavn
Alt øvrig transport under jagten
Professionel Jæger (guide)
Tracker og skinner
Daglig tøjvask
Saltning og forbehandling af trofæer
Levering af trofæer til konservator
Sydafrikanske afgift
Jagtlicens

PRIS 23.495 kr. ALT INKLUSIV

PRIS INKLUDERER IKKE
Flybilletter til/fra Sydafrika
Konservator arbejde og hjemtransport
Drikkepenge

•
•
•
•

Bushpig
Caracal
Bushbuck
Sjakal
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BØFFEL SPECIAL
7 dages ophold / 5 dages jagt
1 x bøffel tyr
1:1 jagtføring med Big Five PH

PRIS 67.500 kr. ALT INKLUSIV

*Pris forudsætter Rand kurs 0,5
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PRIS INKLUDERER
En uforglemmelig oplevelse i Sydafrika
Ophold med helpension, inklusiv øl, vin & vand
Trofæafgifter ifølge prisliste
Ankomst og afrejsedag
Transport til/fra lufthavn
Alt øvrig transport under jagten
Professionel Jæger (guide)
Tracker og skinner
Daglig tøjvask
Saltning og forbehandling af trofæer
Levering af trofæer til konservator
Sydafrikanske afgift
Jagtlicens
PRIS INKLUDERER IKKE
Flybilletter til/fra Sydafrika
Konservator arbejde og hjemtransport
Drikkepenge
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REGULERINGS JAGT
REGULERINGS JAGT 1
3x Springbuk
2x Impala
1x Vortesvin
Ved 2 jægere:
7 dages ophold / 5 dages jagt
12 afskudsdyr i alt (5 dyr pr. jæger)
PRIS PÅ FORESPØRGSEL

PRIS INKLUDERER
En uforglemmelig oplevelse i Sydafrika
Ophold med helpension, inklusiv øl, vin & vand
Trofæafgifter ifølge prisliste
Ankomst og afrejsedag
Transport til/fra lufthavn
Alt øvrig transport under jagten
Professionel Jæger (guide)
Tracker og skinner
Daglig tøjvask
Saltning og forbehandling af trofæer
Levering af trofæer til konservator
Sydafrikanske afgift
Jagtlicens

REGULERINGS JAGT 2
2x Springbuk
1x Kudu
1x Vortesvin
1x Impala

PRIS INKLUDERER IKKE
Flybilletter til/fra Sydafrika
Konservator arbejde og hjemtransport
Drikkepenge

Ved 2 jægere:
7 dages ophold / 5 dages jagt
10 afskudsdyr i alt (5 dyr pr. jæger)
PRIS PÅ FORESPØRGSEL
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JAGTEN HOS OS
Vi tør godt at love noget af det bedste jagt i det sydlige Afrika! Vi råder over mere end 200.000 hektar af yderst varieret, spændende og vildtrige områder. Få andre
steder i Afrika kan tilbyde et så vekslende terræn, med så mange forskellige biotoper. Terrænmæssigt vil du generelt opleve kuperet og bjergrige områder, men der
findes også flade og mere åbne sletter, 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. Dette giver dig ikke blot muligheden for en alsidig jagt, men også chancen 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!
Jagten foregår udelukkende til fods, som klassisk “spot, walk and stalk”, hvor vi typisk spotter vildtet fra højdredrag eller lignende og pürscher gennem terrænet til fods.
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:
TROFÆJAGT
Trofæjagt er den ultimative jagt – jagten på det gamle og kloge handyr. Ved at fjerne det ofte “udtjente” dyr, som ikke længere bidrager til avlen og gøre plads til nye, hjælper man samtidig med at bevare en sund
vildtbestand. I mange tilfælde er det gamle dyr også blevet udstødt fra flokken og er tæt på enden af sit naturlige liv.
Det er i dag af saglige vildtbiologiske autoriteter verden over fastslået, at kontrolleret trofæjagt er en af de mest beskyttende, bevarende og bæredygtige udnyttelser af naturlige vildtbestande. Tidligere tiders
usaglige og misforståede modstand mod trofæjagt er lykkeligvis forkastet af mange af nutidens dygtigste vildtbiologer. De økonomiske midler, genereret ved trofæjagt, sikrer pleje af den øvrige vildtbestand og
betyder dermed beskyttelse, bevaring og ofte forøgelse af de nuværende bestande. Trofæjagt er derfor gavnligt for jægeren, men samtidig og i endnu højere grad for vildtet, naturen og det lokale samfund.
REGULERINGS JAGT
Regulerings jagt er ligesom i mange andre lande, en naturlig nødvendighed i Sydafrika og en del af landets omfattende og succesrige vildtforvaltning.
Hvis du ikke har interesse i regulær trofæjagt og medaljer, så er regulering/selektions jagt den perfekte løsning, da du får mere jagt for pengene som følge af de lavere afgifter på vildtet.Jagten foretages som
drivjagt eller pürsch afhængigt af situationen og det pågældende regulerings behov i lokal området. På regulering/selektions jagt nedlægges der typisk kun “non-trophy” – Dvs. afskudsdyr med små, abnorme, eller
knækkede horn/stødtænder. Når hundyrene er drægtige eller går med lam, er det udelukkende handyrene som reguleres. I visse perioder af sæsonen kan der også være behov for regulering af hundyr. Handyr er
altid ”trofæbærende” og blandt nogle af arterne er hundyrene ligeså (f.eks. Blesbuck, Springbuck, Wildebeest og Vortesvin). Hundyr af arterne Impala og Kudu er ikke “trofæbærende”.
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KUNDE ANMELDELSER
Vi får en stor følelse af opnåelse og stolthed, når vores gæster deler gode minder om deres oplevelser med os
Vi har gennem årene haft rigtig mange glade kunder. Du kan læse tidligere kunders anmeldelser på den anerkendte og 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.

Endnu engang, tusinde tak for en uforglemmelig oplevelse med
min tur til Sydafrika.

Jeg fik 6 dages jagt med fantastiske oplevelser, hvor jeg blev
vejledt af en fantastisk PH: Peter Olesen og et dygtigt team. Jeg
fik de dyr jeg kom efter.

Det SKAL simpelthen opleves, hvis man har muligheden!

”Jeg er yderst tilfreds lige fra det første møde vi havde 10
måneder forinden og til nu hvor vi er landet hjemme i dk
igen!!
Hele vejen igennem har vi fået den hjælp og assistance vi
havde brug for inden rejsen skulle påbegyndes!!

Rejs trygt med Pete Safaris og du/I vil få en uforglemmelig
oplevelse, med høj service og kvalitet til en fornuftig pris.

Jeg kan varmt anbefale at prøve det. Hele turen var så godt
tilrettelagt. Håber selv på snarlig gensyn.
Ps mad og logi var tip top

Brian Laursen

Niels Bystrup, Danmark

”Jeg har været på min 4. jagtsafari i Afrika. Denne gang med Pete
Safaris, som jeg havde hørt meget godt om.
Vi var 4 ægtepar, der var af sted. 3 af os var gengangere i Afrika,
og en jæger var ny. Jeg kan konstatere, at alt information om vildt,
jagtformer, indkvartering, forplejning, trofæbehandling og
hjemsendelse af trofæer har været troværdig og præcist.

Har varit på många jaktresor utomlands. Men detta slår allt.
Mycket proffsiga PH som gör allt för att du ska få din trofè eller
vad du nu är ute efter.

Og hold op en flok fantastiske mennesker man bliver taget
imod af når man først lander i Afrika!! Vi føler alle vi er blevet
en familie/ venner rigere og vender med 100 procent
sikkerhed tilbage til venner / familie og Jagten i Afrika.

En så nærværende tilstedeværelse af guider og personale bliver
svært at finde bedre.

Jagten levede op!! og langt over nogen af vores
forventninger, professionelle folk til at guide / hjælpe fortælle
og bare gøre hele turen og jagten til en unik oplevelse!!

Kresten Pejtersen, Danmark

Det har været den største oplevelse jeg nu til dato har fået!!
Mange tak for dette”.
Ole Dige, Danmark

Fantastisk natur och mycket bra upplägg, både med jakt, mat och
boende. Enastående viltrika marker förutom på warthog som det
har gått hårt pt pga torkan.
Jag lämnade Sydafrika men Sydafrika lämnade aldrig mig. Jag
kommer tillbaka, det lovar jag”

På hele gruppens vegne giver vi de bedste anbefalinger”.

Den bästa upplevelsen du kan få och ett minne för livet. 5 stjärnor
på allt.Jag blev mycket väl omhändertagen med planering,
genomförande till hemresa.
Jag kan varmt rekommendera Peter och jag själv kommer att åka
igen. Stort tack för en oförglömlig resa.

Martin Pettersson, Sverige

En helt igennem fantastisk jagtrejse, alt var som man havde håbet
på, og jeg kan kun give Pete Safaris mine bedste anbefalinger
herfra. Pete Safaris er også i fremtiden min kontakt til jagt i Afrika.
Tak til både Peter og Lammie herfra.
Michael Worm, Denmark.

John M. Petersson

www.petesafaris.com

info@petesafaris.com

+45 20447911

VILDT ARTER

www.petesafaris.com

info@petesafaris.com

+45 20447911

KONTAKT OS
At sammensætte en safarirejse kræver stor erfaring og et stort kontaktnet. Pete Safaris har begge dele. Uanset om dine ønsker må være jagt,
fotosafari, fiskeri, sport, sightseeing eller rideture - så har vi den fornødne ekspertise. Hver safari er individuelt skræddersyet til DINE behov, og
hvis du er på udkig efter en Afrikansk drømme oplevelse, med jagt i verdensklasse og til fair pris - så er du kommet til det rette sted!
Hvis du gerne vil have sammensat en safari eller blot høre mere om mulighederne, så står vi klar til at hjælpe dig.
Skriv til os på INFO@PETESAFARIS.DK eller tag et kig på vores hjemmeside, hvor du finder meget mere info om os, jagten og de mange
muligheder i Sydafrika.

Find os også på Facebook, Instagram og Youtube:

www.petesafaris.com

info@petesafaris.com

+45 20447911

