
STORVILTJAKT ISTORVILTJAKT I
MUNYAMADZI MEDMUNYAMADZI MED

DANSKA PHDANSKA PH

Drömmer du om jakt i Afrika? …det äkta Afrika, så är denna jaktresa det rätta valet för dig! Jakten tar plats

på ett av de bästa jaktområdena i Zambia, där du har möjligheten att jaga flera ovanliga och spännande

arter!

Ansträngande jakt Kräver moderat
kondition

Inkvartering i lodge Big game Pürschjakt Safarijakt

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



Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

Storviltjakt i Munyamadzi med danska PHStorviltjakt i Munyamadzi med danska PH

Höjdpunkter

Möjlighet att jaga efter flera ovanliga och
spännande arter som puku-, black- och Kafue
vattenbock, sumpbock och defassa vattenbock
Rikt djurliv
Vår partner har jakträtten till några av de bästa
jaktområdena i Zambia
Unik jaktupplevelse

Överblick

Munyamadzi är namnet på detta 20 000 ha privata
jaktreservat, som ligger vid stranden av Luangwafloden vid
South Luangwa National Park. Munyyamadzi är ett av
Zambia’s finaste och vackraste jaktreservat. Jakten
administreras av en dansk PH - Thor Kirchner. Nu har du
alltså möjlighet att gå på storviltjakt i Zambia med
nordisktalande PH.

Mot norr gränsar man till "South Luangwa National Park"
och andra privata jaktreservat . Mot väst är gränsen mot
"West Petauke Game Management Area" och Luangwa
floden. Hela området är naturligtvis inte hägnat.

Något av det som gör Muyandamzi unikt är att det inte är
någon inblandning från statligt håll, då det är ett privat
reservat. Det skänker besökarna en känsla av att man är i
naturen på naturens egna villkor. Duåtföljs av en
”gamescout”, d v s en statlig kontrollant och du är på
storviltjakt med din danske PH och dina spårare, med hela
området till ert förfogande under hela jakten. Reviret är
enastående och Munyamadzi efterlämnar en känsla av
riktig storviltjakt i Afrika.

När man kommer till campen vid Luangwaflodens strand,
kan man inte undgå att bli betagen av denna enorma flod
och livet kring floden. Camp-personalen är ytterst
uppmärksam, för att erbjuda den bästa möjliga service.

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

MunyamadziMunyamadzi

Omkring den centrala lounge och matstället ligger 3 stugor, murat
med stråtak samt på en plattform ett safaritält. Alla har suite
badrum med varmt och kallt vatten och är placerat bekvämt under
stora skuggande träd. Campen är belägen på den östra stranden
av Luangwafloden med en vacker utsikt över floden och dess
djurliv, samt Bulongabergen som skymtas i fjärran. Stugorna är
fyra dubbelrum, alla med en suite badrum. I stugan är det
dubbelsängar eller separata sängar. Det finns varmt vatten till bad
och myggnät finns också om man vill använda det.

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

MunyamadziMunyamadzi

Jakten på Munyamadzi Private Game-reserve administreras av
den danske PH – Thor Kirchner så du har nu möjlighet att gå på
storviltsjakt i Zambia med dansktalande PH. Thor är född och
uppväxt i Zambia men har gått i dansk skola och har även dansk
skytte/jaktutbildnig. Den är därefter kompletterad med utbildning
för PH i Zambia och har sedan många år genomfört stora Big-
game jakter med lysande resultat. Thors lugna personighet och
stora passion för vilt och fauna i Munyamadzi är enastående och
det är en stor upplevelse att delta på en smygjakt med honom i
denna pärla av revir.

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

MunyamadziMunyamadzi

Mynyanadzi är namnet på detta 20 000 hektar privata game
reserve beläget i anslutning till Luangwafloden vid South
Luangwa National Park. Munyamadzi är en av Zambias finaste
och flottaste game reserve. Mot norr är det av gränsat av South
Luangwa National Park och andra privata storviltsreservat. I
väster ligger West Petauke Game Management Area och
Luangwafloden. Naturligtvis är inte området hägnat. Något av det
som gör Munyamadzi unikt är att det inte är någon inblandning
från statens sida, för det är ett privat viltreservat. Du leds och följs
under jakten av en ”Gamescout” och naturligtvis av din PH och
dina trackers. Ni har hela området till ert förfogande under hela
jakten. Området är enastående och Mynyanadzi efterlämnar en
förnimmelse av att sådan är riktig storviltjakt i Afrika. Det
varierande landskapet bjuder på tät bush längs med floden,
öppna slätter och spridd växlighet samt bergigt i öster. Detta gör
området till ett enastående ställe som bör upplevas.

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

Transfer från Lusaka till jaktområdet t/r USD 1 200

Jakt med professionell jägare

Uppehälle i jaktcamp med helpension inkl. dryck

Trofébehandling i campen

Tvättservice

All transport under jakten

Jaktlicens

Vapenimport

5 % avgift till lokal Community

Flyg till Lusaka

Troféavgifter

Dip & Pack USD 1 500

Hemtransport av troféer och konservatorsarbete

Visum utställt vid ankomst (USD 100)

Avgift vid avresa från Lusaka flygplats (USD 25)

Importavgift ammunition (USD 2/patron)

Dricks

Ev. hotellvistelse i Lusaka före och efter jakten

Ev. uppgradering för flyg till jaktcampen (USD 2 500)

Rese- och avbeställningsförsäkring

EU-ansvarsförsäkring SEK 89,-

Allt annat som inte upptagits under priset inkluderar

Mer

Kafue lechwe, inkl. 1 jaktdag 5.000

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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Troféprislista (USD)

Lion 17.000 - Crocodile 3.900

Elephant POR - Grysbock 1.150

Leopard 7.800 - Hartebees 2.225

Roan 7.800 - Hippo 3.900

Baboon 225 - Hyena 1.675

Buffalo 4.450 - Impala 500

Bushbuck 1.350 - Kudu 2.800

Civet 1.350 - Puku 1.350

Warthog 1.150 - Waterbuck Com. 2.000

 

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

Storviltjakt i Munyamadzi med danska PHStorviltjakt i Munyamadzi med danska PH

Babian Cape Grysbuck Penselsvin/Bush Pig Roan/Hästantilop

Hartebeest,
Lichtensteins/Koantilop,

Lichtenstein's
Buffel, Kaffer Leopard (Afrika) Flodhäst

Zebra, Bergs Lejon (Afrika) Klippspringare Elefant (Afrika)

Fortsätt på nästa sida...
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VILDTARTERVILDTARTER

Storviltjakt i Munyamadzi med danska PHStorviltjakt i Munyamadzi med danska PH

Kudu, Greater/Kudu, Stor
Hieroglyfantilop/Bushbuck,

Cape
Impala Civet Cat

Puku Waterbuck/Vattenbock Hyena, Fläckig

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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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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