
ANTILOPJAKT HOSANTILOPJAKT HOS
LOOCK SAFARISLOOCK SAFARIS

Vill du skjuta antilop i Sydafrika? Då har vi rätt resa för dig! Jakten sker på ett stort, vilt och kuperat område

som hyser enorma mängder av de sydafrikanska antiloparterna.

Ansträngande jakt Kräver moderat kondition Inkvartering i lodge Safarijakt Selektions-/hondjursjakt
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Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

Antilopjakt hos Loock SafarisAntilopjakt hos Loock Safaris

Höjdpunkter

Fyra olika slags springbockar
Scimitar Oryx
Stort, kuperat jaktområde
Naturskön och högt belägen terräng

Överblick

Sydafrika är uppdelat i många provinser och en av dem är
Eastern Cape, som du finner i sydost. I denna provins
håller Loock Safaris till – jaktområdet ligger i närheten av
staden Graaff-Reinet.

Det är också många olika klimat klimat i Sydafrika. I denna
delen av landet är det mer eller mindre  halvöken, alltså en
plats där man ofta saknar regn, och får leva med extrem
kyla på vintern och hög värme på sommaren (kom ihåg att
Sydafrika har omvända årstider mot oss här i norr).

Flippie Loock och hans fru Liesel driver Loock Safaris och
farmen Springfontein, som har varit i familjens ägo under
många år.

Halvöknen heter Karoo och jaktområdet ligger nära inpå,
så man jagar i öppna och vidtsträckta område. Det finns
dock också delar som inte  är enbart flacka och öppna,
utan bergiga och med tätare växtlighet. Är du en av dem
som har lust att nedlägga alla 4 färgvarianterna av
springbock, så kan du göra det här. Flippie ger dig
nämligen möjlighet  att göra en Springbock-Slam, som
består av den vanliga, den svarta, den vita och den
kopparfärgade springbocken. Han har också Scimitar
Oryx.

På denne resa är man på troféjakt. Vårt pris inkluderar
flygbiljett, uppehälle och jakt mm. Nedlagda troféer
avräknas i enlighet med gällande troféprislista.

Då der är tal om mycket stora jaktområde, används
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jaktbilen i stor utsträckning, dock bara till man upptäcker
något man kan tänka sig att nedlägga. Då blir bilen lämnad
i bushen, och den spännande pürschen startar.

Man blir nästan medlem av familien Loock när man är på
jakt hos dem. Man inkvarteras nämligen på deras farm – de
bor själva i huvudbyggnaden och gästerna bor i ett annex
precis bredvid. Det är 3 rum med plats för max 6 gäster i
annexet.

Man använder 2 dagar till dit- och hemresa. Det är 8 dagar
totalt på resan, så det är inkluderat 6 dagar hos Loock
Safaris med 5 dagars jakt. Rutten är Skandinavien-
Johannesburg (via europeisk flygplats), och därifrån med
inrikesflyg till Port Elizabeth. Här blir man hämtad av en
representant från Loock Safaris och körd till jaktområdet –
det tar ca 3½-4 timmar.
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UPPEHÄLLEUPPEHÄLLE

SpringfonteinSpringfontein

Jägarna inkvarteras i ett nyuppfört annex på familjens Loocks
egen farm Spring Fountain och behandlas som vänner till familjen
under vistelsen.

Platsen är speciellt familjevänligt med goda möjligheter till
sightseeing. Avslappning och kulinarisk upplevelse före, under
och efter jakten.
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PARTNERPARTNER

Loock SafarisLoock Safaris

Vi har de sista åren haft flera grupper på några fantastiska
drevjakter hos Loock Safaris. Farmen ägs av Flippie Loock, som
har riktigt bra  referenser- inte endast i Sydafrika även i
Skandinavien. Man får leta länge efter en mer kunnig person än
han och vi är därför otroligt glada för att samarbete med honom.
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JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

Loock SafarisLoock Safaris

Då området ligger ca.1000 meter över havet så kan klimatet
variera en del från sommar till vinter. Terrängen som varierar från
berg till stora öppna marker med spridd vegetation är ca.15.000
ha. Loock Safaris har dessutom tillgång till flera grannområde.
Jakten finns i ett område beläget i Eastern Cape provinsen ca.3
timmars körning nord om Port Elizabeth vid Graaff-Reinet.

Hos Loock Safaris har du också möjlighet att skjuta
SPRINGBUCK SLAM – bestående av Alm. Springbuck, vit
Springbuck, kopparfärgad Springbuck och svart Springbuck. Du
finner också de mer speciella arterna som Scimitar Horned Oryx,
White Blesbok och Mountain Reedbuck.
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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

Flygresa Billund/Köpenhamn-Port Elizabeth

t/rFlygplansskatter

VIP-guide i Johannesburg flygplats vid ankomst

Hämtning på Port Elizabeth flygplats och bil-transfer

till/från jaktområdet

6 dagars uppehälle med helpension och lokala drycker

Daglig tvättservice

5 dagars jakt/jaktguide

Jaktlicens

All transport under jakten

Skinning och saltning av troféer

Sydafrikansk moms på 14 %

Evt. troféavgifter för extra trofé- eller selektionsvilt. Om

du väljer att avräkna troféavgifterna genom Limpopo

Travel och inte direkt på stället, tillkommer det en avgift

på 2 %.

Dip & Pack, alternativt konservator-arbete och

hemtransport av troféer

Dricks

Rese- och avbeställningsförsäkring

EU-ansvarsförsäkring, SEK 89,- per person

Evt. avgift för transport av vapen på flyg (avräknas

direkt på flygplatsen)

Allt som inte är nämnt under "Prisen inkluderar"
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Växelkurs

Priset på denna resa är under förhandling, då vi avvaktar och tar hänsyn till kursändringar, och det slutliga priset för resan kommer att

avtalas närmare.
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VILDTARTERVILDTARTER

Antilopjakt hos Loock SafarisAntilopjakt hos Loock Safaris

Impala Waterbuck/Vattenbock Springbuck/Springbock
Vitvansad gnu/Black

Wildebeest

Scimitar Oryx
Duiker, Grey/Duiker,

Grimm's (Common)

Rörbock, Bergs/Reedbuck,

Mountain
Bontebok/Blesbok

Steenbuck/Stenantilop
Red Lechwe/Black

Lechwe/Kafue Lechwe/Lec Blue Wildebeest Kudu, Greater/Kudu, Stor
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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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