Tilbud på ”trofæjagt” i Sydafrika

Sydafrika - Eastern Cape
Sydafrika er et stort land med mange flotte jagtområder og en artsrigdom, som
man ikke finder andre steder i Afrika. Et af de mest kendte områder er Eastern
Cape beliggende i den sydlige del af Sydafrika med grænse til det Indiske
Ocean. Vi har nu i 14 år haft dette pragtfulde område på programmet. Nogle af
jagtarealerne er ikke hegnet, men der jages også på hegnede områder.
Arealerne er dog så store, ca. 1.000 – 10.000 ha, at det ikke har indflydelse på
det jagtlige aspekt. Mange familier vælger at kombinere jagten med fotosafari
m.v.
Jagtområdet
Pragtfuld afvekslende natur spændende fra bjergområder til åbne græssletter.
Kubusi Valley er udgangspunktet for jagten og er et flot område med en det
åbne lands vildt foregår i omegnen på store savanneområder
Vi foreslår, at man bor på Tracy og Glen Oliviers dejlige farm. Her nyder man
en gæstfrihed uden lige og mage. Værelserne er med bad eller har adgang til
bad. De pragtfulde opholdsrum, indrettet i kolonistil med væggene dækket af
Glens mange nedlagte trofæer, danner rammen om et hyggeligt ophold, og
med de retter som Tracy disker op med, er safariens bagland sikret.
Standarden er så tæt så på 5 stjerner, som man kommer ude i midten af
bushen.

Spar mere end
33.000,- kr.
Priser:
11 dages safari med 9 jagtdage:
kr. 35.125,00
Afskydning af 9 trofæbærende dyr: Nyala, Blue Wildebeest, Blesbuck, Bushbuck,
Kudu, Impala, Moutain Reedbuck, Waterbuck og Warthog. Afskydningen kan evt.
deles med en ledsager.
Opholdet betales direkte til Outfitteren ved ankomst, og kan ikke forudbetales til Sparta.
Priseksempel for 2 personer:
kr. 8.000,00
Depositum der betales ved bestilling kr. 12.000,00. Flybillet kan fås fra ca. kr. 7.500, og skal
købes separat hos flyselskab/rejsebureau.
Alle priser er udregnet efter en kurs på EUR/DKK på 7,45.
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