
STORVILTSJAKT I ZAMBIASTORVILTSJAKT I ZAMBIA

Vår partner i Zambia har i dag jakträtten till några av de bästa jaktområdena i Zambia, och det ger våra

gäster möjligheten till mängder av topptroféer. Drömmer du om fantastisk jakt i ett ”äkta Afrika”? Då är

denna resa något för dig!

Ansträngande jakt Kräver moderat
kondition

Inkvartering i stuga Inkvartering i lodge Inkvartering i tält Big game Pürschjakt

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



Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

Storviltsjakt i ZambiaStorviltsjakt i Zambia

Höjdpunkter

Partner har jakträtt på några av de bästa
jaktområdena i Zambia
Unik möjlighet att jaga mer speciella och
spännande arter
Zambia är mest känd för den rikedom av lejon,
leoparder och bufflar
Stora mängder toptrofæer

Överblick

Nyakolwe är en mycket viltrikt område i Luangwa Valley
som ligger öster om Nyamvu. Området är cirka 65.000
hektar och löper på en sträcka av ca. 60 km längs
Luangwa River. De viktigaste arterna här är roanantilop
och leopard och dessutom finns goda populationer av
buffel, Lichtensteins hartebeest, Chobe bushbuck, kudu,
lejon, krokodil och flodhäst. Campen är ett av de bästa i
Luangwa, och är vackert belägen vid floden.

Jakten sker från tidig morgon till sen kväll, naturligtvis, med
lunch på dagen, i skuggan av ett träd eller hemma i
campen. Normalt jagas det med PH 1 till 1 jägare, men
möjlighet att dela erfarenheter med jakt 2x1 kan också
väljas. Kwalatas jaktområden är stora och därför används
4x4-fordon för att komma runt i området. Jakten sker som
spot and stalk, önskar jägarna en "Old Style" safari till fots,
är det
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UPPEHÄLLEUPPEHÄLLE

Kwalata SafarisKwalata Safaris

Campen är en av de bästa i Luangwa och ligger vackert belägen
nere vid floden. Det är en permanent camp med 5 vass hyddor
med privat bad/toalett, 
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PARTNERPARTNER

Kwalata SafarisKwalata Safaris

Kwalata Safaris ved Peter Chipman och Sarge Karim har nu över
10 säsonger infriat våra förväntningsfulla safarikunders vildaste
Afrika-drömmar. Kombinationen av enastående jaktområde och
professionell personal har resulterat i mängder av topptroféer. Vi
har åtskilliga ”återvändare” som har jagat med denna oufitter
flera gånger . De rapporterar samstämmigt om en helt
enastående – och uppenbarligen starkt vanebildande –
safaristämning på dessa jakter. Alla jaktområdena ligger mycket
långt från civilisationen och destinationen är därför inte speciellt
välägnad för icke-jagande medresenärer.
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JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

Luangwa ValleyLuangwa Valley

Nyamvu och Nyakolwe:

Nyamvu är ett för Zambia förhållandevis litet men exklusivt
område i Luangwa Valley. Området har ett mycket stort bestånd
av roan, leopard, lejon, antiloper, flodhästar, krokodiler och också
bufflar. Jaktområdet är på över 50 000 ha och är det verkligt
genuina vilda Afrika. Området är sammanhängande med
Nyakolwe på 65 000 ha. Trofékvaliten på roan är exceptionell och
det finns möjligheter att skjuta roan på nära 30", liksom det finns
enstaka sable på kvoten. Om man vill jaga buffel på det
gammeldags hårda viset med spårning av bufflar i flera timmar är
detta det rätta stället. Man ska också observera att vi i detta
område haft 100% succes rate på leopard under alla våra jakter.
Campen är nybyggd, murad med stråtak i utsökta material. Det är
badrum av mycket hög kvalitet med dusch och wc i varje
bungalow. Gemensam matplats, där man kan titta ut över floden,
medan man intar de utmärkta måltiderna.

 

Lower Lupande

Känt för sin viltrikedom. Det är nog det finaste jaktområdet i
Zambia. Luangwa utgör en del av den enorma “Rift Valley”,
som löper hela vägen genom den afrikanska kontinenten från
Egypten till Cape. I Luangwa är det 4 nationalparker och 7
jaktområde, där våra jakter primärt äger rum i Lower Lupande,
som är på 200 000 ha. Lower Lupandes viltkoncentration av
både elefanter, bufflar, antiloper samt de stora katterna är helt
fantastisk. Genomsnittlig trofévikt på elefant har varit 50 pund.
Dessutom kan man jaga flodhäst, krokodil, eland, kudu,
common waterbuck, zebra, hartebeest, puku, Sharpes´s
grysbok, vårtsvin, bushbuck, duiker, babian, hyena och
schakal. Campen är en traditionell afrikansk jaktcamp,
uppbyggd i strå. Komfort och service är av hög kvalitet, men
ingen lyx. Var stuga har eget bad och toalett. Campen har en
vacker placering vid Luangwafloden och man kan sitta och
njuta synen av ett otal flodhästar och krokodiler. På kvällen
hörs både lejon och leoparder runt campen, så stämningen på
den vackra platsen är i topp.
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JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

Luangwa ValleyLuangwa Valley

Bangweulu Swamps

Detta enorma våtområde är i storlek med Okavango Deltat och
är fullt av översvämmande vildmark, små öar, vasskogar och
dolda laguner. Bangweulu ligger i den norra delen av Zambia
och är hemmaplats för ett otal ovanliga fåglar. Området är
speciellt känt för ett bra bestånd av den skygga sitatunga-
antilopen samt den sällsynta black lechwe. Black lechwe kan
endast jagas i detta område, som dessutom kan erbjuda bra
troféer av oribi, zebra och tsessebe. Jakten sker bland stora
flockar av både buffel och elefanter. Jakten i Bangweulu
Swamps kräver såväl god fysik som en positiv inställning till
krävande och utmanande jakt. Campen ligger ute i
sumpmarken och är en förhållandevis primitiv camp byggd i
gräs. Varje stuga har eget bad och toalett.Dock finns här också
möjligheter för flycamps, man kör då längre in i sumpmarken
för att jaga och då bor man i tält. Dessa campförhållande är
mycket primitiva.

 

 

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

© Limpopo & Diana Jaktresor 2023 www.jakt-resor.se Sida 6



Specifikation av priser
Pris och info på din resa

Priser
Beskrivning möjliga datum Pris från (per person)

Prisen inkluderar Prisen inkluderar inte

Jakt med professionell jägare

Uppehälle i jaktcamp med full mat, logi och drycker

(inte alkohol)

Trofébehandling i campen

Tvättservice

Alla transporter under jakten

Flygresa

Troféavgifter

Flygplatsskatter

Transport Lusaka – Jaktrevir US 1.000-1.500,-

Jaktlicens US$ 900,-

Dip & Pack US$ 1.500,- (betales direkte)

Hemtransport av troféer

Avresa avgift i Lusaka flygplats. (30 US$)

Import avgift ammunition. (2 US$/patron)

Dricks till personal

Evt. Hotel övernattningar före och efter jakten i Lusaka

Rese- och avbeställnings försäkring

Behandling av visumansökning och visum avgift ( skr.

750)

Alt som inte är nämnt under priset inkluderar
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Troféprislista (USD)

 

Lion $42.495 - Oribi $895

Baboon $245 - Reedbuck $895

Chobe bushbuck $1.095 - Bushpig $895

Buffalo $4.250 - Warthog $850

Elephant $15.895 - Sable $7.395

Leopard $10.595 - Roan $7.395

Crocodile $3.195 - Eland $5.295

Duiker $695 - Waterbuck com. $1.850

Grysbok $895 - Zebra $1.595

Hippo $3.195 - Puku (10 jagtdage) $1.195

Hyena $1.095 - Sitatunga $10.595

Hartebeast, Licht. $1.595 - Black Lechwe $5.295

Impala $475 - Tssesebe $3.695

Kudu $2.695 - Vervet monkey $245

Tuskless Elephant 6.895 Waterbuck def. 3.195

Civet 1.195 Klipspringer 1.195

Cookson Wildebeast 4.795 Kafue Lechwe 5.295

Red Lechwe 7.395  

VIKTIGT: Oavsett om man bokar 7 eller 10 dagars jakt, skall önskade viltarter beställlas vid bokning, annars kan man dessvärre inte

garanteras möjlighet för alla önskade viltarter. Jakten bör därför också bokas  i god tid (ca 6-12 månader i förväg)

Påskjutet vilt = nedlagt vilt + 16%VAT

Troféavgifter betalas för nedlagda troféer samt påskjutningar
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VILDTARTERVILDTARTER

Storviltsjakt i ZambiaStorviltsjakt i Zambia

Red Lechwe/Black

Lechwe/Kafue Lechwe/Lec Grön Markatta Lejon (Afrika) Impala

Sitatunga Elefant (Afrika) Puku Krokodil, Nil-

Vortesvin/Warthog Hyena, Fläckig Grysbuck, Sharpe's
Duiker, Grey/Duiker,

Grimm's (Common)

Fortsätt på nästa sida...
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VILDTARTERVILDTARTER

Storviltsjakt i ZambiaStorviltsjakt i Zambia

Penselsvin/Bush Pig
Hieroglyfantilop/Bushbuck,

Cape

Hartebeest,

Lichtensteins/Koantilop, Sabelantilop (Afrika)

Burchell's Zebra Oribi Tsessebe Waterbuck/Vattenbock

Flodhäst
Rörbock/Reedbuck

(Common)
Babian Buffel, Kaffer

Fortsätt på nästa sida...
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VILDTARTERVILDTARTER

Storviltsjakt i ZambiaStorviltsjakt i Zambia

Leopard (Afrika) Kudu, Greater/Kudu, Stor Roan/Hästantilop
Cape, Eland/älgantilop,

Livingstone, Patterson's
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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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