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Terrängen varierar enormt från halvöken i nordöst till öppna slätter i nord, från utsträckta sumpområde i

nordväst till miomboskog i syd. Detta kontrastrika landskap ger ideella villkor för en mångfald av intressanta

viltarter. Tanzania är berömt för framgångsrik jakt och förstaklassens troféer.

Jakten kan bedrivas av
alla

Kräver moderat
kondition

Inkvartering i tält Big game Pürschjakt Safarijakt
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Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

MasailandMasailand

Höjdpunkter

Det vackraste och mest varierade jaktområdet i
Tanzania
Mångfald av intressanta viltarter
Fantastisk jakt på förstklassiga troféer
Ett av Big Game-jägarnas favoritområde

Överblick

Det vackra men torra Masailand har genom generationer
varit ett av big game jägarnas favoritområde. Lake Natron
(South West) är rent landskapligt det vackraste och mest
varierande jaktområde i Tanzania. Området sträcker sig
från The Great Rift Valley i syd med gräns till Ngorongoro
högland och terrängen går härifrån över i de fantastiska
öppna savann landskap. Här dominerar den nästan 3.000
m höga vulkanen ”O’ldonyo Lengai”, masaiernas heliga
berg. Denna stadigt aktiva vulkan ligger vid sidan av
”Kiserian”, ännu en storslående vulkan.

Savannen har ett rikt djurliv med massor av olika antiloper.
Landskapet sänker sig ytterligare ner till Lake Natrons
bredder. Lake Natron, är en 56 km lång och 24

km bred och platsen för den lilla flamingon i Östafrika med
omkring 2,5 miljoner individer.

Härifrån sträcker koncessionen sig nordpå längs sjöns
västliga bredd hela vägen upp till den kenyanska gränsen.

Detta rikt varierade landskap med spektakulära
utsiktspunkter, vackra vattenfall, Rift Valley’s branta
sluttningar, tät bevuxen skog, den ändlösa savannen och
sjöns rosa flamingo är naturligtvis också ett område som
icke-jagande följeslagare kan njuta av i fulla drag.

I denna koncession är det bra bestånd av alla de speciella
Masailand viltarter, såsom Lesser kudu, gerenuk, fringed
eared oryx, Grant’s -, Robert’s - och Thomson gazelle,
Chandler’s mountain reedbuck, Bohor reedbuck,
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östafrikansk impala, Kirk’s dik-dik, Coke’s hartebeest,
klipspringer och Masai bushbuck. Därutöver har området
enorma leoparder, stora bufflar och en riktigt bra och
varierad fågeljakt.

Lake Natron är endast några få timmars körning från
Arusha och efter safarin kan man naturligtvis också uppleva
de närliggande nationalparkerna, Serengeti, Ngorongoro,
Lake Manyara och Tarangire.

Beskrivning av safaripaket

7 dagar – vissa antiloper: Denna är baserad på en 10
dagars licens för Thomson gazell, Grants gazelle,
vitsvansad gnu och Burchell’s zebra. Inge buffel, Robert’s
gazell eller östafrikansk impala.

10 dagar- buffel och antiloper: På denna kan det jagas 1
buffel, Grant’s gazell, Thomson’s gazelle, vitsvansad gnu,
zebra, östafrikansk impala och vårtsvin. (bestånden av
vårtsvin är inte speciellt bra i detta område). Om man också
önskar att jaga Robert’s gazell på detta paket är det ett
tillägg på USD 5.000 samt troféavgift.

Denna jakt kan också organiseras som ett spektakulärt
äventyr som en gammaldags fotsafari i bergen där campen
blir transporterad av Masaiesler, eskorterade av
lägerpersonal och Masai krigare. Tillägg USD 500,- pr. dag,
minimum 4 dagar.

14 dagar – alla Masaiarter: Detta paket är baserat på en
begränsad 21 dagars licens där man kan jaga alla de
speciella Masaiarter: Lesser kudu, fringedeard oryx,
gerenuk, Grant’s-, Robert’s och Thomson gazell,
chandlers mountain reedbuck. Östafrikansk impala, Kirk’s
dik-dik, steinbuck, vitsvansad gnu, fläckig hyena, randig
hyena, Bruchell’s zebra, struts, sjakal, Coke’s hartebeest,
common duiker, östafrikansk bushbuck och olive babian.

16 dagar – Leopard och alla Masia-arter: Detta paket är

baserat på en 21 dagars licens, där man kan jaga leopard, 1
buffel, alla de speciella Masaiarter: Lesser kudu,
fringedeard oryx, gerenuk, Grant’s-, Robert’s och
Thomson gazell, Chandlers mountain reedbuck.
östafrikansk impala, Kirk’s dik-dik, steinbuck, vitsvansad
gnu, fläckig hyena, randig hyena, Burchell’s zebra, struts,
sjakal, Coke’s hartebeest, common duiker, östafrikansk
bushbuck och olive bavian. Det är många arter att jaga på
16 dagar så om man önskar alla arterna rekommenderas
det att man väljer en 21-dagars jakt.

16 dagar – Leopard och några Masai-arter: Baserat på en
begränsad 21 dagars licens och med möjlighet att jaga
följande viltarter: Leopard, 1 buffel, Grant’s gazell,
Thomson’s gazell, vitsvansad gnu, zebra, östafrikansk
impala, vårtsvin, östafrikansk bushbuck, Kirk’s dik-dik,
struts, sjakal, fläckig hyena och babian.

21 dagar – alla arter: På denna safari kan man jaga alla
Masiaarter samt leopard och 2 bufflar: Masaiarterne är:
Lesser kudu, fringedeard oryx, gerenuk, Grant’s-, Robert’s
och Thomson gazell, chandlers mountain reedbuck. .
Östafrikansk Bohor reedbuck, östafrikansk impala, Kirk’s
dik-dik, steinbuck, vitsvansad gnu, fläckig hyena, randig
hyena, Burchell’s zebra, struts, sjakal, Coke’s hartebeest,
common duiker, östafrikansk bushbuck, klipspringer, civet
cat, serval cat, genet cat och olive babian. Fotsafari är
också möjligt mot ett tillägg på USD 500,- pr. dag (min.4
dagar)
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UPPEHÄLLEUPPEHÄLLE

Camp Lake NatronCamp Lake Natron

Alla camper är uppbyggda i typiskt östafrikansk stil med dubbeltält
i lyxutförande och med egen toalett och bad. Placering av
campen och dess uppbyggnad är utöver det vanliga liksom maten
med flerätters menyer och utsökta viner och sprit. En lyxsafari i
Tanzania har aldrig varit ett billigt nöje, men i gengäld är
upplevelsen och de livslånga minnena ovärderliga.

Maten är av hög klass. Varje dag serveras en god frukost med
bl.a. fräsch frukt, bacon och ägg, nybakat bröd och kaffe eller te.
På dagen då det jagas i de närliggande områdena, tar man med
en ärlig picnic frukost. Middagen är också alltid en 2-3 rätters
meny och utbudet av goda viner och övriga drycker lever upp till
matens höga kvalitet.

Det är terränggående 4-hjulsdrivna bilar till disposition för våra
jägare. Bilarna är i den bästa möjliga standard och det finns
duktiga mekaniker i campen. Det är tuff terräng för bilarna att köra
i så man får vara inställd på att materialet kan gå i sönder
emellanåt och att det kan bli lite jakttid som kan gå förlorad.

Det finns radioutrustning i lägen så man kan komma i kontakt med

huvudkontoret i Dar-Es-Salaam. Det kan ordnas satellit telefon
till behov 50$ pr. vecka.

Vid ankomsten till Dar-Es-Salaam eller Arusha/Kilimanjaro blir
man mött av en medarbetare från safarifirman som är
behjälplig vid ankomst med formaliteterna. Han ordnar också
transport vidare till reviret antingen med bil, charterflyg eller
tåg.
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PARTNERPARTNER

Michel Mantheakis SafarisMichel Mantheakis Safaris

Michel Mantheakis Safaris startade 2010 och ägs och drivs av
Michel och hans holländsk födda hustru Nicole. De senaste 17
åren har vi haft ett mycket fint samarbete med Michel och hans tid
som delägare av Miombo Safaris/Kilombero North Safaris.

Michel är en mycket erfaren jägare och stor naturälskare. Michel
är den 3:e generationens tanzanier och har en akademisk
bakgrund i viltförvaltning och har 26 års erfarenhet som
professionell jägare. Han räknas för att vara en av Tanzanias
bästa prof. jägare och är alltid beredd att det extra för att få succe
på jakten. Speciellt har Michel varit mycket succerik med jakter på
elefant, lejon och leopard. Michel är också engagerad i
viltförvaltning, krypskyttekontroll och etisk korrekt och hållbar jakt.
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JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

Lake NatronLake Natron

Lake Natron Game Controlled Area ligger i Masailand. På reviret
finns massajernas heliga berg, det nästan 3 000 meter höga och
ännu aktiva vulkanen O´ldonyo  Lengai och sjön lake natron, som
hyser ett bestånd Flamingo av inte mindre än 2,5 miljoner fåglar.
Stora öppna savanner, täta skogar och stora nivåskillnader ger
området dess vilda särprägel tillsammans med det varierande
djurlivet.  Här finner man alla de speciella Maseilands viltarter
såsom lesser kudu, gerenuk, fringed eared oryx, Grants –
Roberts- och Thomson gasell, Chandlers mountain reedbuck,
Bohor reedbuk, östafrikansk impala, Kirks dik-dik, Cokes
hartebeest, klippspringer och Masai bushbuck. Därutöver har
området enorma leoparder, stora bufflar och slutligen en riktigt bra
och varierande fågeljakt. Lake Natron ligger endast några timmars
körning från Arusha, och efter safarin kan man givetvis även
besöka och uppleva de närliggande nationalparkerna Serengeti,
Ngorongoro, Lake Manyara och Tangire
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Specifikation av priser
Pris och info på din resa

Prisen inkluderar Prisen inkluderar inte

Jakt/jaktguide med erfaren professionell jaktguide samt

all camppersonal, såsom tracker, kock, skinners etc.

20% tanzanisk moms

Regeringsavgifter bestående av koncessionsavgift,

jaktlicens, conservation fee

All transport under jakten med terränggående

4-hjulsdrivna bilar

Uppehälle i komfortabel safaricamp som beskrivet med

helpension inklusive drycker

Skinning, dipping och trofébehandling

Mottagande och assistance vid in- och utresa från

Tanzania

Medlemskap av Flying Doctors Society Africa under

uppehället i Tanzania

Flygresa till Dar-Es-Salaam eller Kilimanjaro (Arusha)

t/r

Flygplansskatter och avgifter

Troféavgifter inkl. tillskott till utveckling av de lokala

landsbyarna och krypskyttekontroll

Evt. övernattning före och efter jakten i Dar-Es-Salaam

eller Arusha

Evt. charterflyg och inrikesflyg (är inte nödvändigt till

Masailand)

Dricks

Evt. övervikt

Hemtransport av troféer

Visum till Tanzania US$ 50

Organisationsavgift

Avbeställnings- och reseförsäkring

EU-Ansvarsförsäkring SEK 89,- per person
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Safaripaket

7 dagar – vissa antiloper: Denna är baserad på en 10 dagars licens för Thomson gazell, Grants gazelle, vitsvansad gnu och

Burchell’s zebra. Inge buffel, Robert’s gazell eller östafrikansk impala.

10 dagar- buffel och antiloper: På denna kan det jagas 1 buffel, Grant’s gazell, Thomson’s gazelle, vitsvansad gnu, zebra,

östafrikansk impala och vårtsvin. (bestånden av vårtsvin är inte speciellt bra i detta område). Om man också önskar att jaga Robert’s

gazell på detta paket är det ett tillägg på USD 5.000 samt troféavgift.

Denna jakt kan också organiseras som ett spektakulärt äventyr som en gammaldags fotsafari i bergen där campen blir transporterad

av Masaiesler, eskorterade av lägerpersonal och Masai krigare. Tillägg USD 500,- pr. dag, minimum 4 dagar.

14 dagar – alla Masaiarter: Detta paket är baserat på en begränsad 21 dagars licens där man kan jaga alla de speciella Masaiarter:

Lesser kudu, fringedeard oryx, gerenuk, Grant’s-, Robert’s och Thomson gazell, chandlers mountain reedbuck. Östafrikansk impala,

Kirk’s dik-dik, steinbuck, vitsvansad gnu, fläckig hyena, randig hyena, Bruchell’s zebra, struts, sjakal, Coke’s hartebeest, common

duiker, östafrikansk bushbuck och olive babian.

16 dagar – Leopard och alla Masia-arter: Detta paket är baserat på en 21 dagars licens, där man kan jaga leopard, 1 buffel, alla de

speciella Masaiarter: Lesser kudu, fringedeard oryx, gerenuk, Grant’s-, Robert’s och Thomson gazell, Chandlers mountain

reedbuck. östafrikansk impala, Kirk’s dik-dik, steinbuck, vitsvansad gnu, fläckig hyena, randig hyena, Burchell’s zebra, struts, sjakal,

Coke’s hartebeest, common duiker, östafrikansk bushbuck och olive bavian. Det är många arter att jaga på 16 dagar så om man

önskar alla arterna rekommenderas det att man väljer en 21-dagars jakt.

16 dagar – Leopard och några Masai-arter: Baserat på en begränsad 21 dagars licens och med möjlighet att jaga följande viltarter:

Leopard, 1 buffel, Grant’s gazell, Thomson’s gazell, vitsvansad gnu, zebra, östafrikansk impala, vårtsvin, östafrikansk bushbuck,

Kirk’s dik-dik, struts, sjakal, fläckig hyena och babian.

21 dagar – alla arter: På denna safari kan man jaga alla Masiaarter samt leopard och 2 bufflar: Masaiarterne är: Lesser kudu,

fringedeard oryx, gerenuk, Grant’s-, Robert’s och Thomson gazell, chandlers mountain reedbuck. . Östafrikansk Bohor reedbuck,

östafrikansk impala, Kirk’s dik-dik, steinbuck, vitsvansad gnu, fläckig hyena, randig hyena, Burchell’s zebra, struts, sjakal, Coke’s

hartebeest, common duiker, östafrikansk bushbuck, klipspringer, civet cat, serval cat, genet cat och olive babian. Fotsafari är också

möjligt mot ett tillägg på USD 500,- pr. dag (min.4 dagar)
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VILDTARTERVILDTARTER

MasailandMasailand

Gerenuk,

Southern/Giraffgasell, Dik Dik, Damara, Kirk's Oryx, Tofsörad Steenbuck/Stenantilop

Rörbock, Bohor/Reedbuck,

Bohor
Impala

Sjakal, Side-stribed

Jackal/Schakal, Burchell's Zebra

Leopard (Afrika)
Thomsongasell/Thomson's

Gazelle

Hieroglyfantilop/Bushbuck,

Cape
Hyena, Fläckig

Fortsätt på nästa sida...
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VILDTARTERVILDTARTER

MasailandMasailand

Grysbuck, Sharpe's Blue Wildebeest Kudu, Lesser/Kudu, Mindre Suni, Common/Suniantilop

Grant's Gazelle/Grant's

Gasell

Rörbock, Bergs/Reedbuck,

Mountain
Buffel, Kaffer

Kongoni/Coke's Hartebeest

Hyena, Strimmig (Asien)
Cape, Eland/älgantilop,

Livingstone, Patterson's
Penselsvin/Bush Pig Vortesvin/Warthog

Fortsätt på nästa sida...
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VILDTARTERVILDTARTER

MasailandMasailand

Klippspringare
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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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