
LUKWATI - BIG GAMELUKWATI - BIG GAME

Lukwati ligger i västra Tanzania och är ett fantastiskt big game område. Det är något av det absolut bästa

vad gäller Big Game som Tanzania har att bjuda på.

Ansträngande jakt Kräver moderat
kondition

Inkvartering i tält Big game Pürschjakt Safarijakt

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



Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

Lukwati - Big GameLukwati - Big Game

Höjdpunkter

Ett fantastisk Big Game område
Stora bufflar, sable, massor av leoparder, och en
mycket hög framgångsfaktor på stora man-lejon
Riktigt god viltbiotop, med en stor mångfald
Ett av de mest produktiva och bäst skyddade
jaktområdena

Överblick

Det är ett av de mest produktiva och bäst bevakade
jaktområdena.De tidigare koncessionsinnehavarna har
gjort en stor och  mångårig insats för viltförvaltning och
tjuvskyttskontroll och områdets avlägsna placering hjälper
naturligtvis också till att skydda viltet.

Från Lake Rukwa’s nordöstra stränder, sträcker
koncessionen sig mot öster, över the ”Escarpment” till
stora orörda miombo-skogar. Området är berömt för stora
bufflar, sable, massor av leoparder, samt en mycket hög
framgångsfaktor gällande stora hanlejon. Lukwati har en
riktigt god viltbiotop och en stor diversitet: Den stora sjön
Lake Rukwa, marsk- och sumpområde, skogar, floder,
öppen savann, klippor, berg, och naturliga källor.

 

I Lukwati kan man jaga följande viltarter: Lejon, buffel,
leopard, elefant, sable, kudu, roan, eland, flodhäst,
krokodil, Lichtenstein’s hartebeest, defassa waterbuck,
zebra, southern reedbuck, vårtsvin, oribi, bushpig,
common duier, impala, hyæne och schakal.

Man kan antingen flyga med charter hela vägen till Lukwati
från antingen Arusha eller Dar Es Salaam, eller med
intikesflyg till Mbeya, varifrån det är ca 4-6 timmars körning
till campen, beroende på aktuella vägförhållande.

Jaktsäsongen i Tanzania är från 1:a juli till 31:a december.
Den bästa perioden i Lukwati är från augusti till november.

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

Camp LukwatiCamp Lukwati

Campen är uppbyggd i typisk östafrikansk stil och är av mycket
hög standard. Den ligger vackert, är extra komnfortabel och har
rymliga insektssäkra tält (dubbla), med utmärkta sängar, lakan,
nattduksbord, klädstativ, hyllor och stol. Där är också privat dusch
och toalett med rinnande varmt och kallt vatten till varje tält.
Vidare finns det ett trevligt uppehålls/mat- “tält”. En välutrustad
bar med kylskåp till iskalla drycker hör naturligtvis också till.

Maten är av hög klass. Varje dag serveras en god och solid
frukost med bl a frisk frukt, bacon och ägg, nybakat bröd och kaffe
eller te. Lunchen i campen består av 2-3 rätter, men de dagar när
man jagar i mer avlägsna område, medför man en smaklig picnic-
lunch. Middagen är också alltid en 2-3 rätters menu, och utbudet
av goda viner, sprit och övriga drycker lever helt upp till matens
höga kvalitet.

Där finns terränggående 4-hjulsdrivna bilar till disposition för våra
jägare. Även om bilarna är i bästa möjliga kondition, och även om
man är anställt duktiga mekaniker i campen, är det en hård
terräng för bilarna att köras i, så man får vara inställd på att
utrustningen kan gå sönder emellanåt och att det av den orsaken

kan förloras jakttid ibland.

Det finns radioutrustning i lägret, så man kan komma i kontakt
med huvudkontoret i Dar-Es-Salaam. Dessutom kan man
tillhandahålla satellittelefon för 50$ per vecka.

Vid ankomsten till Dar-Es-Salaam eller Arusha/Kilimanjaro blir
man mött av en medarbetare från safarifirman. Han kommer att
vara behjälplig med ankomstformaliteterna. Han kommer också
att ordna transport vidare till reviret antingen med inrikesflyg
och bil eller med charterflyg.

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

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.

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

Lukwati South Game ReserveLukwati South Game Reserve

Lukwati ligger i den västra delen av Tanzania och är ett fantastiskt
big game område, och som är något av det absolut bästa Big
Game som Tanzania kan erbjuda. Det är ett av de mest
produktiva och bäst skyddade jaktområden, och de tidigare
koncessionsinnehavarna har gjort en stor mångårig insats inom
viltförvaltning och mot tjyvskytte, och områdets avsides
belägenhet skyddar naturligtvis också viltet.

Från Lake Rukwa’s nordöstra stränder sträcker koncessionen sig
mot öster över the ”Escarpment” till stora orörda område med
miomboskogar. Området är berömt för stora bufflar, sabel,
massor av leoparder, och ett mycket högt jaktresultat på stora
hanlejon med fin man. Lukwati har en riktigt god viltbiotop och en
stor mångfald: Den stora sjön Lake Rukwa, träsk- och
sumpområden, skogar, floder, öppen savann, klippor, berg och
naturliga källor.

I Lukwa kan det jagas följande viltarter: lejon, buffel, leopard,
elefant, sabel, kudu, roan, eland, flodhäst, krokodil, Lichtenstein’s
hartebeest, defassa waterbuck, zebra, southern reedbuck,
vårtvin, oribi, bushpig, common duier, impala, hyena och schakal.

Man kan antingen flyga med charter hela vägen till Lukwati från
antingen Arusha eller Dar Es Salaam, eller med inrikesflyg till
Mbeya, varifrån det är 4 – 6 timmar bilresa till campen,
beroende av väderförhållandet.

Jaktsäsongen i Tanzania är från 1 juli till 31 december, den
bästa perioden i Lukwati är från augusti till november.

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

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

EU-ansvarsförsäkring SEK 89,-

Avbeställnings- och reseförsäkring

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



Trofæafgifter

Species Availability - Lukwati 10 day license 14 day license 21/28 day license Trophy Fees in USD$

Baboon *** ? ? ? $300

Buffalo - 1st. *** ? ? ? $3.200

Buffalo – 2nd and 3rd *** ? ? ? $3.400

Bushbuck - Chobe ** ? ? $1.000

Bushpig *** ? ? ? $1.000

Cat – Civet, Genet & Wild Cat * ? ? $400

Cat – Serval & Caracal * ? ? $600

Crocodile ** ? $3.000

Duiker – Common or Bush *** ? ? ? $500

Eland - Livingstone ** ? ? $3.700

Elephant - 15kg (33Lbs) / 1.5m * ? *See Elephant rates

Grysbok ** ? ? ? $600

Hartebeest – Lichtenstein’s *** ? ? ? $1.400

Hippopotamus * ? $3.800

Hyena – Spotted *** ? ? $800

Impala – Southern ** ? ? ? $900

Jackal Side striped, Golden * ? ? $450

Klipspringer *** ? ? $1.700

Kudu – Greater ** ? $4.200

Leopard – Lukwati or Natron/Longido *** ? ? $7.500 / $9.000

Lion *** ? $10.000

Reedbuck – Common/Southern ** ? ? $900

Ratel (Honey Badger) * ? ? $600

Roan Antelope ** ? ? $5.000

Sable Antelope -East African *** ? ? $5.000

Warthog *** ? ? ? $800

Waterbuck – Defassa ** ? ? $1.600

Zebra ** ? ? ? $1.900

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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Elephant Rates: Trophy fee plus surcharge, based on weight average of both tusks. Up to 40 pounds $20,000, up to 50 pounds

$25,000, up to 60 pounds $30,000, above 60 pounds $40,000.

Availability: *Low success rate: low density or of nocturnal nature.  **Good success rate.  ***High success rate.

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

Lukwati - Big GameLukwati - Big Game

Lejon (Afrika)
Duiker, Grey/Duiker,

Grimm's (Common)
Impala

Sjakal, Side-stribed

Jackal/Schakal,

Babian Flodhäst Leopard (Afrika) Waterbuck/Vattenbock

Civet Cat Hyena, Fläckig Sabelantilop (Afrika) Afghansk Honungsgrävling

Fortsätt på nästa sida...
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VILDTARTERVILDTARTER

Lukwati - Big GameLukwati - Big Game

Elefant (Afrika) Kudu, Greater/Kudu, Stor Vortesvin/Warthog Cape Grysbuck

Hartebeest,

Lichtensteins/Koantilop,
Rörbock/Reedbuck

(Common)

Cape, Eland/älgantilop,

Livingstone, Patterson's
Krokodil, Nil-

Steenbuck/Stenantilop Buffel, Kaffer Grysbuck, Sharpe's Penselsvin/Bush Pig

Fortsätt på nästa sida...
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VILDTARTERVILDTARTER

Lukwati - Big GameLukwati - Big Game

Duiker, Röd/Röd

dykarantilop
Klippspringare

Hieroglyfantilop/Bushbuck,

Cape
Burchell's Zebra

Genet Katt

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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