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BILLIGE TROFÆPRISER 

Specielle Pakkepriser 
 

 

Jagten foregår i et område, der ligger ved Gariep i Eastern 

Cape, ca. 2 timers kørsel fra Bloemfontain 

Lodgen er beliggende sådan, at man bor midt ude i bushen, 

hvilket også fremgår af billederne. 

Det samlede areal, hvori der jages, udgør mere end 10.000 ha. 

Området er fantastisk vildtrigt, og har mange jagtbare 

vildtarter. Desuden er der en masse andre eksotiske dyr, disse 

jages i mindre områder. Terrænet er ret varieret og nogle 

stede lettere kuperet og med mindre bjerge, der er tilholdssted 

for en del andre dyr end dem, som man ser i bushen. 

 

Området er fantastisk at jage i, bl.a. på grund af det kuperede 

landskab, der gør, at man altid er spændt på at komme over 

den næste bakketop for at se, hvad der nu viser sig af 

forskellige dyr eller dejlig natur. 

 

På ankomstdagen vil der normalt blive givet en kort 

information om stedet og om, hvad der skal ske de næste 

dage. Derudover vil der være kontrolskydning af riffel/bue, 

samt en tur i bushen, for at øjnene kan vende sig til de "store 

dyr". Hvis tiden tillader det, vil der også være mulighed for 

jagt. 

  

Inkluderet i denne specielle pakkepris:  
1 sort Impala uanset størrelse 

5 opholdsdage i dobbeltværelse 

3 jagtdage, jagtføring 2:1 

Fuld pension (ikke alkohol drikke) 

I alt 12.950,- kr. pr. jæger  
 

Inkluderet i denne specielle pakkepris:  
1 sabel uanset størrelse 

5 dages ophold i dobbeltværelse  

3 dages jagt 2:1 

Fuld forplejning 

Pris pr jæger 22.900,-kr   

 

Tillæg for jagt 1:1 i pakkerne 200 euro 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser Aurora Jagtrejser 
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Ikke inkluderet i prisen:  

Fly Danmark – Sydafrika, handlingsgebyr for at medbringe våben, præparation /udstopning af 

trofæer, hjemtransport af trofæer samt evt. told m.m., evt. cites, drikkepenge til PH’er og stab, 

transfer 300 euro pr. bil Bloemfontaine/jagtområdet t/r, administrationsgebyr 950,- kr. pr. person, 

drikkevarer, ekstra opholdsdag 150 euro for jæger eller ledsager, ekstra jagtdage 2:1 = 260 euro 

ekstra jagtdage 1:1 = 300 euro, afbestillingsforsikring og oversøisk rejseforsikring.  

Prisliste: 
Blesbuck  280 € 

Buffalo no trophy 2200 € 

Buffalo 7500 € 

Duiker Grey  195 € 

Eland 1090 € 

Oryx 640 € 

Oryx Golden 1800 € 

Impala 260 € 

Impala Black 600 € 

Kudu 1500 € 

Letchwe 1090 € 

Nyala 960 € 

Red Hartebeest 530 € 

Reedbuck Mountain 470 € 

Roan 3190 € 

Sable 2450 € 

Springbuck  270 € 

Steenbuck 270 € 

Tsessebe 1500 € 

Warthog 290 € 

Waterbuck 1100 € 

Wildebees Blue 540 € 

Wildebees Black 590 € 

Wildebees Golden 1650 € 

Zebra (Burchell) 490 € 

Blesbuck Cull 220 € 

Eland cull 460 € 

Impala cull 110 € 

Kudu Cull 280 € 

Roan og sabel cull 510 € 

Oryx cull 390 € 
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