PAKKE & HUSKE-LISTE TIL JAGTREJSEN
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Våben i passende kaliber (læs guide på hjemmeside) **Du kan også leje våben/ammunition på lodgen**
Ammunition, 50 stk. (hvis du medbringer egen riffel) - Ved drivjagt/regulering kan der dog blive brug for flere
Patronbælte
Håndkikkert med 7-10 x forstørrelse
Lommekniv
Jagt sko/støvler med ankelstøtte og kraftig bund (bør være egnet til vandring i ujævn og stenet terræn)
Åndbare strømper/sokker (trekking/vandresokker)
Vabel-plaster
Hørepropper eller lignende hørebeskyttelse
Kasket eller hat
Jakke eller overtrækstrøje til kølige nætter/morgener
2 par lette jagtbukser
2-3 T-shirts eller kortærmede skjorter til jagt
2 langærmede skjorter eller lette trøjer til jagt
2 sæt korte bukser (til jagt & afslapning)
Badebukser (September til April cirka)
Let regnjakke (sjældent nødvendig dog)
Solcreme, fugtighedscreme og læbepomade (solen er stærk og luften er tør)
Medicin til personlig forbrug
Toiletsager til personlig forbrug (shampoo, tandbørste, barbergrej og lignende)
Mygge-spray (vi er dog ikke normalt plaget af myg)
Kreditkort og evt. kontanter i USD $ eller ZAR (Rand)
Kamera, oplader og evt. ekstra memory-card
Solbriller

Alt jagt beklædning bør være af passende farver til jagt i den afrikanske bush: khaki, grå, grøn, brun, eller evt. camouflage.
Studér venligst de afrikanske dyrs anatomi og skudplaceringer inden rejsen (findes på hjemmesiden)
Det er afgørende vigtigt at du har trænet skydning med skydestok inden jagten, da alt jagt vil foregå til fods med skud fra
skydestok
Mangler du ammunition til jagtrejsen? Ved Jysk Våben & Ammunitions Center kan du bestille ammunition, skræddersyet til
din riffel og den enkelte opgave. De kan kontaktes på telefon 40 19 96 30.
VIGTIGT INFO M.H.T. BETALING:
Kreditkort - Vi modtager kreditkort (VISA / Mastercard). Kort gebyr på 3% tillægges.
Pga. tilsyneladende ny lovgivning, har alle danskere nu fået fastsat en beløbsgrænse på betalinger i udlandet med deres
kreditkort (typisk 25.000 kr. +/-). Tjek denne beløbsgrænse hos din bank og få dem til at hæve denne grænse på dit kort, eller
medbring flere kredit kort, således du samlet kan trække det forventede beløb + evt. ekstra tilkøb på din safari.
Kombiner evt. med kontant betaling (se nedenfor).
Kontanter - Der modtages Danske Kroner (DKK), Sydafrikanske Rand (ZAR) og Amerikanske Dollars (USD). Ved kontant
betalinger i DKK eller USD, pålægges vekselgebyr på 3%. – Der tages ikke gebyr for modtagelse af Sydafrikanske Rand (ZAR).
Bankoverførsel - Bankoverførelse godkendes KUN hvis betaling er os i hænde inden afrejse fra Sydafrika.
NB: Eftersom betaling på denne måde typisk tager 3-4 bankdage, så er dette IKKE en mulighed som endelig betalingsmiddel.
Hvis du dog gerne vil spare lidt på kortgebyret (ved større betalinger), så foreslår vi at du overfører et større aftalt beløb
inden rejsen – Vi kan dermed bekræfte modtagelsen inden din afrejse fra Sydafrika og endelig afregning på dyr og evt.
udflugter kan så foretages med kreditkort eller kontanter.

