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Beskrivelse: 

Floddeltaet, hvor Afrikas fjerde største flod Zambezi-floden løber ud i det Indiske Ocean, tæller med som et 

af de mest vildtrige områder i Afrika. Her findes der store flokke af bøfler, mange elefanter, krokodiller og 

forskellige antiloper. Dette er jagt i det helt uberørte Delta og the REAL JUNGEL. 

Vi jager i blokken Couta 14, et areal på ca. 135.000 ha, der ligger i området nordvest for byen Marromeu. I 

jagtmæssig forstand er Couta 14 én af de bedste blokke i Zambezi-deltaet. Vi kan derfor tilbyde at arrangere 

førsteklasses bøffel-, krokodille- og 

elefantjagt. Vildtbestanden er stor, og 

sandsynligheden for, at man hver dag får flere 

af de nævnte arter at se er tilsvarende stor.  

Ved siden af de meget store bøffelflokke, som 

bevæger sig rundt i dette område, forekommer 

der også mindre grupper. Typisk jager man 

efter disse mindre grupper, da det kan være 

ret svært at få et enkelt dyr fri til skud i de 

store flokke. Muligheden for at skyde bøffel 

nr. 2 er stor, hvis man måtte have et ønske om 

det. Oftest jages der 2:1 i dette område pga. af 

det store antal af bøfler.  
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Campen er en typisk jagt camp, der består af træhytter med græstag eller store safari telte. Der er alle steder 

toilet og mulighed for at få sig et brusebad. I campen serviceres jægere og evt. ledsagere af et meget erfarent 

camp- og køkkenpersonale. Til selve jagten bruges der naturligvis professionelle jagtførere samt erfarne 

trackers. 

 

Safaripriser 2021/2022 – Zambezi Delta: 
 

Inkluderet i prisen – v/1 bøffel uanset størrelse: 
1 bøffel uanset størrelse, 9 rejsedage med 6 jagtdage + 1 opholdsdag, jagtføring 2:1, transport under jagten, 

ophold og fuld forplejning dog uden alkoholiske drikke, jagtlicens. 

I alt  11.650 USD pr. jæger  -  (tillæg ved jagt 1:1 1800 USD) termin 1. april til 30. juni 

I alt  13.150 USD pr. jæger  -  (tillæg ved jagt 1:1 1800 USD) termin 1. juli til 30. november 

  

Ikke inkluderet i prisen: 

Kontor- og administrationsomkostninger 350 USD, 

flyrejse t/r, drikkepenge, modtagelse og transfer fra 

lufthavn til jagtområdet t/r i lille fly 1850 USD pr. jæger 

(ved 2-4 jæger), evt. cites papirer, veterinærpapirer ca. 

395 USD dip and pack inkl. papirarbejde og klargøring til 

export ca. 1450 USD, evt. hotelomkostninger, 

medrejsende ikke-jægere 350 USD pr. dag + transfer lille 

fly, alkoholiske drikke, hjemforsendelse af trofæer, 

individuel rejse- og afbestillingsforsikring. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Som udgangspunkt starter jagten fra hovedcampen hver dag. I disse kæmpe store område kører man 

indledningsvis rundt i bil for at rekognoscere, hvorefter man starter den egentlige pürsch, når der er observeret 

friske spor af en eller flere af de vildtarter som jages. Da en sådan pürsch kan tage en del timer, er én af 

forudsætningerne for en succesfuld jagt, at man som jæger er i en rimelig god kondition. Når den side af sagen 

er i orden, venter der til gengæld nogle fantastiske oplevelser. Pga. den meget tætte vegetation, kan man 

forvente meget korte skudafstande, hvilket er med til at gøre denne jagtform meget spændende. 

Der jages i perioden fra ca. 1. juni indtil midten af november. Den bedste tid for bøffeljagten er fra ca. midten 

af juli indtil ca. 1 november. Der er naturligvis mulighed for også at jage de andre arter under bøffeljagten, 

hvis der er et ønske om det.  
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Trofæafgifter i 2021/2022: 

Der skal betales en samlet afgift bestående af trofæafgift + licensgebyr, jf. nedenstående oversigt.                

Eksempel : Buschbuck - samlet afgift udgør 1.300 + 550 = 1.850 USD 
Vildtart Trofæafgift Licensgebyr Vildtart Trofæafgift Licensgebyr 

 USD USD  USD USD 

   Hartebeest Licht 1.950 900 

   Nyala 2.800 1.400 

   Bavian (Yellow) 450 120 

Kaffernbøffel 3.900 1.600 Bavian (Chacma) 400 120 

Buschbuck (chobe) 1.300 550 Oribi antilope 1.400 390 

Buschschwein 690 250 Riedbock 890 450 

Duiker antilope - blue 1.520 400 Sabel antilope 5.900 1.400 

Duiker antilope - red 1.420 400 Suni antilope 1.500 450 

Eland 3.500 1.650 Wasserbock 2.600 1.450 

Hippo - flodhest 5.500 2.500 Vortesvin 850 390 

Krokodille 4.000 1.200 Anskudt vildt tæller med som nedlagt. 

 

Depositum: Ved booking betales der 50% + flybilletter, 

mens restdepositum betales senest 60 dage før afrejse. 

Afmeldingsgebyr: 50 % indtil 60 dage før afrejse, derefter 

100 %  

 

For nødvendige vaccinationer - spørg egen læge.  
 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora 

Jagtrejser. 

 

Med venlig hilsen Aurora Jagtrejser 
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