
BUFFEL, ROAN- OCHBUFFEL, ROAN- OCH
ANTILOPJAKT I BURKINAANTILOPJAKT I BURKINA

FASOFASO

För troféjägaren som önskar alla de spännande västafrikanska arterna i sin samling så är Burkina Faso en

spännande destination med bra revir massor av vilt, professionell organisation och god viltförvaltning!

Ansträngande jakt Kräver moderat
kondition

Inkvartering i lodge Big game Kombinationsjakt Safarijakt

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



Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

Buffel, Roan- och antilopjakt i Burkina FasoBuffel, Roan- och antilopjakt i Burkina Faso

Höjdpunkter

Åtskilliga arter och underarter, som inte finns i det
sydliga eller östliga Afrika
Jakt på franska jägares tidigare domäner
Verkligen bra revir och inte minst fina troféer
Olika fastprispaket med jakt på utvalda
västafrikanska arter

Överblick

Vi har haft en del kunder i Burkina Faso och de har alla
vänt glada hem med spännande västafrikanska
jaktupplevelser och inte minst fina troféer på näthinnan –
och på väg till konservatorn. Här kan du jaga åtskilliga
arter – och underarter - som inte finns i det sydliga eller
östliga Afrika som är målet för de flesta jägare.

Västafrika har i många år varit de franska jägarnas
domäner men vi har funnit en stor partner som ger en fin
service också till engelsktalande klienter. Revireren är
verkligen goda och resultaten här talar sitt tydliga språk.
Som jägare kan man välja mellan olika fastprispaket med
jakt på utvalda västafrikanska arter.

Reseplan

Dag 1:
Avresa Köpenhamn tidig morgon. Flyg via Paris med Air
France eller Bruxelles med Bryssels Airline till
Ouagadougou.

Ankomst på kvällen. Mottagande på flygplatsen där en
representant från safari firman är behjälplig med
tullformaliteter, vapentillstånd och vapendeklarering.
Härefter transfer till hotell i Ouagadougou.

Dag 2:
Transfer till jaktområdet. Inkvartering, inskjutning av gevär.

Dag 3 – 8:
6 jaktdagar

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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Dag 9:
Transfer åter till Ouagadougou och kvällsflyg till Europa

Dag 10:
Ankomst morgon Paris eller Bruxelles och vidare till
Köpenhamn.

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

Jaktcamp BurkinaJaktcamp Burkina

Campen som är belägen ca 15 minuters körning från själva
jaktkoncessionen är rymlig och efter västafrikanska förhållanden
mycket komfortabelt och består av stråtäckta bungalows med
faciliteter såsom air-condition och privat badrum. Sovrummen är
enkelt inredda men det finns vad man behöver. Det finns även ett
trevligt gemensamt område med servering, aktiviteter, eldstad och
en swimmingpool.

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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PARTNERPARTNER

African Echo SafarisAfrican Echo Safaris

Indehaveren av African Echo Savaris heter Glaeser Conradie.
Glaeser är sydafrikan och har i åratal varit outfitter och PH
(Professionel Hunter) med stor succes i både Sydafrika och
Burkina Faso. Han är en mycket duktig, sympatisk och engagerad
PH med stor jakterfarenhet från en lång rad afrikanska länder.
Han älskar verkligen att arbeta för att ge våra jägare verkligt goda
jaktupplevelser.  Glaeser är medlem av PHASA samt SCI. Han är
mycket välorganiserad och är en otroligt behaglig person att
umgås med.

Diana Jaktrejser & Limpopo Travel har samarbetat med Glaeser i
Burkina Faso sedan 2012. Sedan 2016 också i
Sydafrika. Glaesers firma, African Echo Safaris, har exsisterat i
mer än ett decennium och har vuxit till en framgångsrik och
internationell safarifirma. Samarbetet med Glaeser fungerar
perfekt, så landar du en dag på ett av hans jaktområde, är vi
säkra på att du kommer hem med några oförglömliga
upplevelser. 

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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JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

Singou & OuamouSingou & Ouamou

Singou/Ouamou koncessionen omfattar inte mindre än 260 000
ha jaktområde i den tidigare franska kolonin Burkina Faso. Det är
tal om en av landets bästa koncessioner med stora bestånd av
intressanta arter som western savannah buffalo, western roan,
major hartebeest, western kob, defassa waterbuck, hernessed
bushbuck och Nigerian bohor reedbuck. Dessutom finns i området
lejon, flodhäst, elefant, oribi, vårtsvin och babian. Jakten i
Västafrika vänder sig nog primärt till lite mer erfarna Afrikajägare,
som söker nya utmaningar på den ”mörka kontinenten” efter att
ha prövat krafterna med destinationerna i det södra Afrika.

Som jägare måste man räkna med en relativ ansträngande jakt till
fots med långa dagsmarscher i området. Den mycket varierande
terrängen är tätt bevuxet men dock relativt flackt, en utmaning
som förutsätter en viss jaktlig erfarenhet. Jaktväsendet i Burkina
Faso har en restriktiv avskjutningspolitik, och varje enskilt
jaktområde får sig tilldelat en bestämd kvot för avskjutning som
noga övervakas. Organisationen är mycket professionell, och med
ut på jakten följer alltid en så kallad game scout, som tillser att allt
går korrekt till.

Man lägger här ner ett stort viltvårdsarbete för att förbättra
förhållandet för det vilda med bl.a. skapa vattenhål och
bekämpa tjyvskyttet mm.

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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Specifikation av priser
Pris och info på din resa

Priser
Beskrivning möjliga datum Pris från (per person)

Prisen inkluderar Prisen inkluderar inte

Flygresa Köpenhamn - Ouagadougou t/r

Flygplansskatter och avgifter kr. 4 270:-

6 dagar jakt/jaktledning 2:1 med prof. Hunter, trackers

och skinners. På lejonjakt 10 dagar jakt 1:1

Uppehälle med helpension

Transfer Ouagadougou – jaktområdet t/r

Troféavgift för de djur som är uppräknat i paketet

Drycker

Vapenlicens € 92 pr. vapen

Jaktlicens € 375

Evt. övernattningar före eller efter jakten i

Ouagadougou

Mer

På ovan beskrivna safaris, bortsett från lejonsafaris, är priserna baserade på jaktledning, PH, 2:1. Om man önskar jaga 1:1 är det ett

tillägg på SEK 4 880:- under en 6 dagars safari.

Jaktlicens och vapenlicens betalas kontant vid inresa.

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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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.

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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VILDTARTERVILDTARTER

Buffel, Roan- och antilopjakt i Burkina FasoBuffel, Roan- och antilopjakt i Burkina Faso

Bushbuck, Harnessed Buffel, Western Savannah Roan/Hästantilop Hartebeest, Western

Waterbuck/Vattenbock
Rörbock, Bohor/Reedbuck,

Bohor
Vortesvin/Warthog Lejon (Afrika)

Oribi Western, Kob
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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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