
ANTILOPJAKT HOSANTILOPJAKT HOS
LIMPOPO SAFARISLIMPOPO SAFARIS

Jakt på 45.000 ha i den nordliga delen av Sydafrika (Limpopo-provinsen). Fantastiska förhållande både för

jägaren, följeslagare och barn. Troféer i medaljklassen, speciellt Nyala, Bushbuck, Kudu och Waterbuck.

Ansträngande jakt Kräver moderat kondition Inkvartering i lodge Safarijakt Selektions-/hondjursjakt

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



Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

Antilopjakt hos Limpopo SafarisAntilopjakt hos Limpopo Safaris

Höjdpunkter

Fantastiska förhållanden – både för jägare,
medföljande sällskap och barn
Jakt på 45 000 hektar i den nordliga delen av
Sydafrika (Limpopoprovinsen)
Andlös spänning, stora troféer och vild afrikansk
bush!
Många troféer håller rekordklass

Överblick

Hos Limpopo Safaris upplever du antilopjakten i Afrika i sin
bästa form. Ändlös spänning, stora troféer och vild
afrikansk bush! Det vidsträckta reviret på nästan ofattliga
450 kvadratkilometer förvaltas med varsam hand som ett
sammanhängande naturreservat.

Avskjutningspolitiken på området er stram och har genom
de senaste åren resulterat i många troféer i rekordklass,
och det blir bara fler och fler!

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 2



UPPEHÄLLEUPPEHÄLLE

River ViewRiver View

Inkvarteringen är ett kapitel för sig. Gästerna bor i luxuösa små
hus/stugor i traditionell afrikansk stil. Campen –River View Lodge-
ligger i direkt anslutning till en uppdämd del av Njeledefloden och
med utsikt till vattnet från alla stugorna.

Från de många terrasserna och altanerna kan djurlivet betraktas
på nära håll när dessa söker sig till floden för att dricka. Campen
är särskilt lämplig för familjer med massor med spännande
möjligheter för aktiviteter på själva området eller dagsutflykter till
sevärdheter i närheten.  Vi har massor av referenser på detta
resmål.

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

Limpopo Safaris Limpopo Safaris 

Företaget grundades redan 1996 . Limpopo Safaris bytte ägare
under 2011 och ägs idag av Mias och Bella , som har arbetat på
farmen i riktigt många år. Här är inte bara jakten i fokus , men
även boende , mat och service . Limpopo Safaris ligger i
Limpopo -provinsen , direkt in till Limpopo floden , som vid denna
punkt utgör gränsen mellan Sydafrika och Zimbabwe .

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

Limpopo SafarisLimpopo Safaris

Limpopo Safaris " jaktområde är på ca 45.000 hektar , som ligger
mitt i en storslagen och orörd natur såkallad bushveld i ett mycket
kuperat område med massor av baobab träd och mer öppna
områden med akacia träd . Floden Njelele , som är en biflod till
Limpopo floden , rinner genom reservatet och skapar en perfekt
miljö för den exotiska bushbucken och Nyalan .

Du finner detta område i nordligaste hörnet av Sydafrika i
Limpopo -provinsen , och det gränsar till det legendariska
Limpopo floden .

Limpopo dalen är ett vackert orört område med en varierad
terräng med små berg, kullar , slätter och Savannah . Inte minst
på grund av de höga krav på boende och mångfald av många
olika arter av vilt har Limpopo Safaris sedan starten 1996 haft ett
ökande antal besökare varje år . Trofé kvalitén är också
fantastisk, således är medalj troféer mer vanliga än sällsynthet .
Antalet guldmedalj troféer har p.g.a. avskjutnings politiken ökat på
senare år .
Fler och fler jägare väljer att ta med familjen, då området och
boendet är lämpligt för en familjesemester och det görs mycket för

att alla familjemedlemmar skall få en fantastisk semester .

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)

Pris pr. jägare 1:1 25. maj 2023 - 19. december 2023 SEK 59.995,00:-
(Följeslagare SEK 27.695,00:-)

Pris pr. jägare 2:1 25. maj 2023 - 19. december 2023 SEK 49.295,00:-
(Följeslagare SEK 27.695,00:-)

Prisen inkluderar Prisen inkluderar inte

Flygresa Köpenhamn/Stockholm - Johannesburg t/r

Flygplansskatter

Bil-transfer från Johannesburg – River View t/r

5 dagars jakt med erfaren prof. hunter, skinner och

tracker

6 dagars uppehälle i dubbelrum med helpension och

drycker

All transport under jakten

Licenser (bortsett från dem markerat med *)

Tvättservice

Sydafrikansk moms på 15%

Skinning och trofébehandling i campen

Troféavgifter

Konservatorsarbete och hemstransport av troféer

Tillägg för enkelrum SEK 370 pr. dag

Dricks

Rese- och avbeställningsförsäkring

EU-ansvarsförsäkring, SEK 89,- per person

Allt som inte är nämnt under ”prisen inkluderar”

Mer

Extra jaktdag 2:1 SEK 5.195:-

Extra jaktdag 1:1 SEK 5.925:-

Extra dag utan jakt SEK 2.600:- 

10 % rabatt på ovenstående priser under lågsäsong: 15/11-20/12 och 10/01-01/03, dock inte vecka 7 och 8.

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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Trofèprislista 2023 (EURO)

Bavian * 55

Blue Wildebeest 745

Burchells Zebra 850

Bushpig 700

Eland 1850

Giraff 1500

Greater Kudu 1500

Grey Duiker 200

Impala 260

Klipspringer ** 950

Limpopo Bushbuck ** 1100

Nyala ** 1980

Oryx 850

Sjakal 55

Steinbok 300

Vårtsvin 270

Waterbuck ** 1700

* Babian kräver speciallicens som det ska ansökas om min. 3 månader före ankomst till jaktområdet. Det är därför inte möjligt att
nedlägga babian om den inte är beställd vid bokning av resan. Licensen kostar ett mindre belopp (ca kr. 50) som Nature Conservation
inte återbetalar vid misslyckande av nedlagt vilt.

** Dessa troféer kräver min 7 dagars jakt och ska beställas vid bokning annars kan vi inte garantera att det är fler på kvoten vid
ankomst till jaktområdet.

Har man troféönskningar som går utöver ovanstående lista kan Limpopo Safaris med stor sannerlikhet hjälpa till..

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

Antilopjakt hos Limpopo SafarisAntilopjakt hos Limpopo Safaris

Burchell's Zebra
Jackal,

Silverbacked/Schakal,
Schabrak 

Impala Blue Wildebeest

Penselsvin/Bush Pig Giraff Vortesvin/Warthog Oryx, Gemsbock

Babian
Cape, Eland/älgantilop,
Livingstone, Patterson's

Steenbuck/Stenantilop
Hieroglyfantilop/Bushbuck,

Cape

Fortsätt på nästa sida...
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VILDTARTERVILDTARTER

Antilopjakt hos Limpopo SafarisAntilopjakt hos Limpopo Safaris

Nyala
Duiker, Grey/Duiker,
Grimm's (Common)

Kudu, Greater/Kudu, Stor Waterbuck/Vattenbock

Klippspringare

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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