
TROFÉPAKET HOSTROFÉPAKET HOS
FRONTIER SAFARISFRONTIER SAFARIS

Söker du ett paket inkl. troféer? Då har vi ett omväxlande, spännande och billigt paket till dig här!

Ansträngande jakt Kräver moderat kondition Inkvartering i lodge Pürschjakt Safarijakt

Tlf.: (+45) 62 20 25 40 | www.jakt-resor.se | info@diana.dk



Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

Trofépaket hos Frontier SafarisTrofépaket hos Frontier Safaris

Höjdpunkter

Jaktområde på 27 000 hektar
Otroligt natur
Varierat viltbestånd
Paket inkl. troféer

Överblick

På de flesta jakter betalar man både för jakt och uppehälle
+ troféavgift för varje enskild trofé man nedlägger. Men vi
kan förstå att många efterlyser ett paket, där det hela är
samlat i ett pris. Detta kan vi nu erbjuda hos Frontier
Safaris.

När du ska jaga hos Frontier Safaris flyger du till Port
Elizabeth, där de hämtar dig. Och du bor mitt i deras
jaktområde, med en fantastisk utsikt över den storslagna
naturen. Här jagas det i ett sammanhängande område på
hela 27 000 ha, med ett fantastiskt viltbestånd.

HAR DU
NÅGRA
FRÅGOR?

STEN SJÖGREN
Email: sts@diana.dk
Telefon: 070-830 53 43

CARL CARLSSON
Email: Carl@diana.dk
Telefon: 072-352 56 66

MIKAEL OLSSON
Email: micke@diana.dk
Telefon: 073-977 81 26

PEDER BRÄNNSTRÖM
Email: pbr@diana.dk
Telefon: 070 606 46 00
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UPPEHÄLLEUPPEHÄLLE

Uppehälle - Frontier SafarisUppehälle - Frontier Safaris

Campen ligger vackert med utsikt över bushen där man blir
inkvarterad i rymmliga bungalows byggda av sten från bushen
med bad och toalett. Det är 16 bungalows i allt så stället är också
byggt till att kunna ta stora grupper.

Det är också en swimmingpool om man behöver kylas ner.
Måltiderna serveras antingen i den gemensamma lodgen eller i
bomaen i en härlig omgivning med brasa på kvällen och där det
också är en trevlig bar.
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PARTNERPARTNER

Frontier SafarisFrontier Safaris

Frontier Safaris arrangerar jakt i deras area Burchell Game
Reserve i the Eastern Cape Province i South Africa. Detta område
är 110 km från flygplatsen i Port Elizabeth (man flyger från
Johannesburg till Port Elizabeth). Frontier Safaris möter upp på
flygplatsen och kör gästerna t/r Port Elizabeth. Burchell Game
Reserve området är 27.000 ha. Ett mycket vackert område med
många backar och berg, det finns också mer flacka och mer
öppna marker i dalarna och i topparna på bergen. Vi har nu
samarbetat med Frontier Safaris i 8 säsonger och jägarna som
har varit här är mycket nöjda.
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JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

Frontier SafarisFrontier Safaris

Frontier Safaris jaktområde är på 27.000 ha i ett område som
både bjuder på öppna marker, berg och tät bush.

I jaktområdet kan det jagas en massa arter dock ingen av de fem
stora men det är en mycket stor variation av antiloper, från den
lilla Grå duiker till den stora Cape Eland.

Priset är extremt lågt, men varken jakten, inkvarteringen, maten
eller trofékvalitén fattas något, tvärtemot! Jakten sker på ett
välskött revir på hela 27 000 ha i ett sammanhängande område,
så stort att viltet lever ett naturligt liv i bushen. Inkvarteringen sker
i mycket fin lodge mitt i jaktområdet. Alltså ingen jakt i små”put-
and-take-hägn” och inte heller massa transporter mellan hägn
och lodge under jaktdagen. Här jagar man på gammalt afrikanskt
vis till fots, efter att viltet är lokaliserat från bil. På området finns
ett stort bestånd av alla de förekommande arterna av antiloper
såsom kudu, blue och black wildebeest, eland. Waterbuck, oryx,
zebra osv. Totalt är det mer än 30 olika arter jaktbara på området.

Vi har haft jägare hos Frontier Safaris åtskilliga säsonger och
responsen är mycket positiv. Våra jägare är överraskade över att

standarden på denna destination är fullt i klass med mycket
dyrare destinationer. Många jägare väljer att återvända hit
många gånger – bättre rekommendationer kan vi inte få.
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Specifikation av priser
Pris och info på din resa

Priser
Beskrivning möjliga datum Pris från (per person)

Pris pr. jägare 1:1 27. maj 2023 - 21. december 2023 SEK 46.995,00:-
(Följeslagare SEK 12.850,00:-)

Prisen inkluderar Prisen inkluderar inte

Transport från Port Elizabeth flygplats till jaktområdet

t/r

10 dagar jakt 1:1

11 dagar uppehåll med helpension och soft drinks, öl

eller vin

Tvättservice

All transport under jakten

Avskjutning av 6 troféer per jägare samt flåning och

behandling av troféer i campen (de 6 troféerna är: 1

Kudu, 1 Oryx eller Burchells Zebra, 1 Blue eller Black

Wildebeest eller Hartebeest, 1 Impala, 1 Vårtsvin och 1

Bläsbock)

Flygbiljett

Ev. extra troféavgifter utöver de 6 inkluderade

Alkoholhaltiga drycker utöver öl och vin

Dricks

Konservators arbete och hemtransport av troféer

Ev. hyra av vapen + patroner

EU-ansvarsförsäkring SEK 89,-

Rese- och avbeställnings försäkring
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NÅGRA
FRÅGOR?
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Växelkurs

Priset på denna resa är under förhandling, då vi avvaktar och tar hänsyn till kursändringar, och det slutliga priset för resan kommer att

avtalas närmare.
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VILDTARTERVILDTARTER

Trofépaket hos Frontier SafarisTrofépaket hos Frontier Safaris

Kudu, East Cape Oryx, Gemsbock Blue Wildebeest
Vitvansad gnu/Black

Wildebeest

Impala Vortesvin/Warthog Bontebok/Blesbok
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Om ossOm oss

Limpopo & Diana Jaktresor

Limpopo & Diana Jaktresor Limpopo Travel och Diana

Jaktresor - som i dag är ett och samma företag – är byggt

på mer än fyrtio års erfarenhet i jaktresebranchen. Diana

Jaktresor startades i Svenborg, Danmark redan 1974 av

den internationelle jaktreseprofilen Jan Krossteig, som än i

dag är aktieägare och styrelseordförande för koncernen.

Under åren som gått har verksamheten vuxit till att vara

världens största jaktresebyrå, med partners i mer än 40

länder och kunder från hela världen. Detta har endast varit

möjligt i kraft av våra kunders förtroende för vår

verksamhet, för våra partners och för den service vi

erbjuder. Vi sätter en stor ära i att en väsentlig del av våra

kunder är stamkunder som reser med oss ofta och som

rekommenderar oss och som tar med sig nya kunder på

jaktresorna och in i vår verksamhet.

Marknaden för jaktresor har aldrig varit mer kaotisk än nu.

Ett myller av små och medelstora byråer har alltid funnits

på marknaden, men de senaste åren har internet på allvar

öppnat upp möjligheten för direkta bokningar och

arrangemang via mer eller mindre transparanta

”förmedlare” och utländska byråer. 

Många jägare blir brända på ”billiga” arrangemang som

inte motsvarar utfästelser och förväntningar och som inte

heller utfaller till belåtenhet. Det är först när det går galet

som det går upp för den olycklige och besvikne kunden

vad skillnaden mellan en god Dansk byrå- med den

trygghet detta innebär- och ett tveksamt utländskt

erbjudande innebär.

Vi erbjuder våra kunder en enastående trygghet. Våra

erfarna medarbetare känner våra destinationer och kan

erbjuda en synnerligen kvalificerad och god rådgivning

baserad på kundens individuella önskemål. Bokar man sin

jaktresa genom oss är man säkrad vid eventuell konkurs,

genom den danska Resegarantifonden. Vårt mångåriga

medlemskap i Dansk Resebyråförening är en säkerhet för

professionell hantering genom hela jaktresan, även vid de

tillfälle något inte går helt enligt plan. Som kund hos oss

kan man räkna med uppbackning och hjälp dygnet runt via

vår nödtelefon.
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