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Jæger 2:1 ......................................................................Kr. 8.900,-
Ledsager ........................................................................Kr. 8.900,-
Barn 4-14 år ................................................................Kr. 5.900,-
(børn op til 3 år er gratis)

Kimberley og Amakulu Game Lodge

9 DAGES JAGTREJSE 

På denne tur får jæger og ledsager mulighed for at opleve en del af det smukke sydafrika i 
kombiantion med gode jagtdage. Turen tager udgangspunkt i fantastiske Amakulu Game Lodge, 
herfra starter jagt og ture. John eller en af de andre professionelle jægere sørger for uforglemmelige 
jagtoplevelser. Oplev også diamantbyen Kimberley bl.a. med det ubeskriveligt store hul i jorden, 
“The Big Hole”, som er hvad der i dag er tilbage af mange års minedrift på stedet. Hullet anses for at 
være verdens største hul udgravet af mennesker. Hullet og stedets diamant museum er virkelig en 
spændende og lærerrig oplevelse.  

Prisen indeholder fire jagtdage med mulighed for en ekstra jagtdag (se tilvalg). Ønsker du duejagt 
(marts - maj) eller drivjagt på Spring bok (maj - august) kan dette arrangeres. 

Turen foregår i små grupper på minimum 6 deltagere, du kan naturligvis tilmelde dig både som 
gruppe og som enkeltperson, så hjælper vi med at sammensætte gruppen. Turen er med faste 
afrejsedatoer (se næste side). 

ZA · FREE STATE

HUNTING
T R A V E L

Prisen er ekskl fly. Hunting Travel er 
behjælpelig med at finde de bedste 
flybilletter der passer netop til jeres tur.
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AMAKULU GAME LODGE
Amakulu Game Lodge er en unik perle midt på den afrikanske savanne. Herfra kan du opleve 
Sydafrikas natur og dyreliv helt tæt på. 

En afslappet atmosfære gør, at du kommer ned i tempo og kan nyde opholdet med familie, venner 
eller evt. andre gæster. Den omkringliggende natur egner sig fint til gåture, hvor man kan nyde 
Kuduer, Nyalaer og 23 andre dyrearter der holder til rundt om lodgen.

Tag en dukkert i den svalende pool, efterfulgt af en drink på din private veranda eller i baren, 
og som den perfekte afslutning på dagen kan du nyde det betagende syn af den sydafrikanske 
solnedgang efterfulgt af en stjernefyldt nattehimmel, som er svær at overse fra Amakulu Game 
Lodge.

PROGRAM
Tirsdag: Afrejse fra Danmark til Johannesburg (bagage og 
våben bliver tjekket ind helt til Johannesburg). I starter 
med en overnatning på vores hyggelige guest-house i 
Johannesburg.

Onsdag: I dag går turen videre fra Johannesborg til 
Kimberley i vores minibus - en køretur på 550 km, hvor 
I kan fornemme landskabets storhed og de åbne vidder 
i Sydafrika. I løbet af eftermiddagen ankommer I til 
Amakulu Game Lodge, hvor jeres komfortable værelse 
venter jer. Efter en velkomstbriefing sammen med jeres 
professionelle jæger (PH’er) er der afgang til skydebanen 
for indskydning af våben, fra 50 til 300 meter.

Torsdag - Søndag: Så er det tid til Jagt. Efter en kop 
morgenkaffe køres der ud til jeres jagtområder. Er der 
ledsagere med på turen, er de velkomne til at tage med på 
jagt. Frokost og evt. eftermiddagshvil kan være i bushen 
ellers kører vi tilbage på Amakulu Game Lodge. Jagten 
slutter ved solnedgang, hvorefter Hettie, sammen med sit 
personale, vil servere en dejlig middag på Amakulu Game 
Lodge. Aftenen kan nydes ved bålet eller i baren.

Mandag: Er du til maksimum jagt, kan du vælge denne 
dag som en ekstra jagtdag (se tilvalg), ellers er der 
planlagt byeventyr til Kimberley på denne dag. Her kan 
i opleve The Big Hole og dets museeum, stedet hvor det 

store diamanteventyr begyndte tilbage i 1800 tallet. Der 
vil også være tid til lidt shopping, evt. et kig ind i Johns 
outdoorbutik, Wildman. Det kan også arrangeres at I skal 
besøge konservatoren og aftale hvordan dine trofæer 
skal bearbejdes. Selvfølgelig er det også muligt at blive 
på lodgen og slappe af. Dagen afsluttes med fotosafari 
(Gamedrive) rundt på Amakulu,  her nydes turens sidste 
solnedgang ud over det betagende landskab, vi vil skåle 
med hinanden i et glas kølig champagne og tænke tilbage 
på turens oplevelser. Efter denne smukke traditionelle 
ceremoni og mørket har sænket sig, kører vi i safaribiler 
tilbage på Amakulu Game Lodge, hvor endnu en udsøgt 
middag venter.

Tirsdag: Efter morgenmaden er det tid til afregning hos 
Hettie for drikkevarer, trofæafgifter m.m. samt at få styr 
på div. licenser og certifikater. Der er også tid til et ekstra 
kig ind i Hetties souvenirbutik eller en gåtur inden frokost. 
Efter frokost er det blevet tid til at tage afsked med Hettie 
og John samt deres personale, inden turen går mod 
lufthavnen i Kimberley.

Onsdag: Hjemkomst til Danmark. 

NB! Tag forbehold for ændringer i programmet, da dette  
kan afhænge af ankomst- og afrejsetidspunkt.

MULIGE AFREJSE DATOER I 2022
27/4 29/6 13/7 27/7 17/8 13/10 2/11 30/11
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Prisen inkluderer 
•  Program ifølge beskrivelse
• Overnatning i guest-house i Johannesborg
•  Syv overnatninger i delt dobbeltværelse på  

Amakulu Game Lodge (enkeltværelse, se tilvalg)
•  Delvis fuld forplejning (drikkevarer ekskl.) under hele 

opholdet på Amakulu Game Lodge, med 3-retters 
aftenmenu hver aften 

• Transfer Johannesborg - Amakulu Game Lodge t/r
•  4 jagtdage 2:1 med professionel jæger (PH), jagtbil og 

tracker
• Sydafrikansk jagtlicens
• Leje af riffel ekskl. ammunition
•  Vaskeservice under hele opholdet på  

Amakulu Game Lodge
•  Transport under jagt indenfor aktionsradius på 90 km
•  Skinner, tracker, samt klargøring af trofæer til 

sydafrikanske konservatorer
• Eksportpapirer for nedlagte trofæer

Tilvalg
• Enkeltværelse: Kr. 2.800,-
•  Tillæg for at vi udfærdiger alle våbenpapirer kr. 500,-
• Jagt 1:1, kr. 750,- pr. jagtdag
• Ekstra jagtdag, Kr. 1.150,-
•  Indenrigsfly Kimberley-Johannesborg, kr. 850,- pr. 

person

Prisen inkluderer ikke
• Flybilletter tur/retur - inkl. skatter og afgifter
• Rejse- og afbestillingsforsikring
• Vaccinationer
• Personlige indkøb og drikkevarer under opholdet
• Ekstra udflugter
• Transport udover aktionsradius på 90 km, R 6,-pr. km
•  Trofæafgifter (anskudt og ikke fundet vildt afregnes til 

fuld trofæafgift)
•  Konservatorarbejde og hjemtransport af trofæer, 

samt packing, dipping og transport af trofæer til 
udskibningshavn

• Drikkevarer på Amakulu Game Lodge
• Ekstra PH ved jagt på Big Five Vildt
•  Riffelammunition R 75,- pr. skud og haglpatroner R 249,- 

pr. 25 stk.
•  Drikkepenge til alt personale - ca . R 500,- til R 700,- pr. 

gæst ved safarigæst eller ledsager og ca. R 1.800,- til R 
2.000,- for 4 - 5 dages jagt pr. jæger. (Beløb er vejledende. 
Gør det nemt! - Sæt jeres drikkepenge på slutafregning, 
så fordeler vi dem blandt de ansatte).

•  Drikkepenge til den professionelle jæger (PH), R 1.000,- 
for jæger 1:1 og R 500,- for jæger 2:1 for 4 - 5 jagtdage - 
afregnes direkte til PH’en. (Beløbene er vejledende).



DU FINDER MERE INFORMATION PÅ HUNTINGTRAVEL.DK

KONTAKT DIN REJSEAGENT
Lars Bjerregaard Nielsen
Grindsted
Rejseagent / Partner
+45 2032 0622
lars@huntingtravel.dk

Claus Laustsen
Skive
Rejseagent / Partner
+45 3110 1420
claus@huntingtravel.dk

Lars Lykke Kristensen
Haderslev
Rejseagent 
+45 3043 7418
llk@huntingtravel.dk

 “Vi sælger kun rejser til steder  
vi gerne selv vil opleve”

Hunting Travel ApS  
Trehøjevej 12, 
7200 Grindsted 
 
+45 3122 4242 
kontakt@huntingtravel.dk

CVR nr. 38273264  
Rejsegaranti nr. 2790  
Medlem af DJA


