
Turen gennemføres på fastlagte datoer - se nedenstående.
Amakulu Safari er gerne behjælpelig med at finde de bedste flybilletter der passer netop til jeres tur.

Denne rejse er ideel for jæger og ledsager, der ønsker at opleve den smukke Sydafrikanske natur helt tæt
på. 

Rejse er ideel for såvel jægere som ledsagere, der vil kunne nyde oplevelserne sammen.

Prisen indeholder 4 jagtdage med mulighed for en ekstra jagtdag. (se tilvalg). Ønsker du duejagt (marts -
 
maj) eller drivjagt på springbukke (maj - august) kan dette kombineres.

Priser, ekskl. fly:
Pr. voksen ......................Dk.kr 8.900,-
Pr. barn fra 4-14 år ...Dk.kr 5.900,- (børn op til 3 år gratis)

Oplevelser for livet med Amakulu Safari

9 dages jagt- og safarirejse
til Sydafrika

Nyd den med hele familien!

Den perfekte jagt- ogsafaritur!
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Rejsen



Amakulu Game Lodge er en unik perle midt på den afrikanske savanne. Herfra kan du opleve
Sydafrikas natur og dyreliv helt tæt på. Vi er et danskejet selskab og vi har Hettie og John Ekkenberg på
farmen til tage sig af vores gæster, Hettie er dansktalende og John er dansk og har været PH’er i
Sydafrika i 17 år. 

En afslappet atmosfære gør, at du kommer ned i tempo og kan nyde opholdet med familien, venner 
eller evt. andre gæster. Den omkringliggende natur egner sig fint til gåture, hvor man kan nyde
Nyalaer, kuduer og 23 andre dyrearter der holder til rundt om lodgen.

Tag en dukkert i den svalende pool, efterfulgt af en drink på din private veranda eller i baren, og som
den perfekte afslutning på dagen kan du nyde det betagende syn af den sydafrikanske solnedgang
efterfulgt af en stjernefyldt nattehimmel, som er svær at overse fra Amakulu Game Lodge.

Amakulu Game Lodge
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Så går turen videre fra Johannesborg til Kimberley i
vores minibus - her venter så en køretur på 550 km,
hvor I kan fornemme storheden og de åbne vidder i
Sydafrika. I løbet af eftermiddagen ankommer I til
Amakulu Game Lodge, hvor jeres komfortable
værelse venter jer. Efter en velkomstbriefing
sammen med jeres professionelle jæger (PH’er) er
der afgang til vores skydebane for indskydning af vå-
ben, fra 50 til 300 meter.

Ekskl. ammunition

gratisleje afriffel

Vi tilbyder

Afrejse fra Danmark til Johannesburg (bagage og
eventuelle våben bliver tjekket ind helt til
Johannesburg). Efter paskontrol kører vi til over-
natning på vores hyggelige guesthouse i Johan-
nesburg - en kort køretur på ca. 20 min.

Hjemkomst til Danmark.

Efter morgenmaden er det tid til afregning hos
Hettie for drikkevarer, trofæafgifter m.m. samt at
få styr på div. licenser, certifikater og protokol. Der
er også tid til et ekstra kig ind i Hetties
souvenirbutik eller en gåtur inden frokost. Efter
frokost er det blevet tid til at tage afsked med
Hettie og John samt deres personale, inden turen
går mod lufthavnen i Johannesborg.

Er du til maksimum jagt, kan du vælge denne
dag som en ekstra jagtdag (se tilvalg), ellers er der
planlagt byeventyr til Kimberley på denne dag.
Her kan i opleve The Big Hole og dets museum,
stedet hvor det store diamanteventyr begyndte
tilbage i 1800 tallet. Der vil også være tid til lidt
shopping. Det kan også arrangeres at I skal
besøge konservatoren og aftale hvordan dine
trofæer skal bearbejdes. Selvfølgelig er det også
muligt at blive på Lodgen og slappe af. Dagen
afsluttes med fotosafari (Gamedrive) rundt på
Amakulu, her nydes turens sidste solnedgang ud
over det betagende landskab, vi vil skåle med
hinanden i et glas kølig champagne og tænke
tilbage på turens oplevelser. Efter denne smukke
traditionelle ceremoni og mørket har sænket sig,
kører vi i safaribiler tilbage på Amakulu Game
Lodge, hvor endnu en udsøgt middag venter.

Tirsdag:

Onsdag:

Onsdag:

Tirsdag:

Mandag:

NB! Tag forbehold for ændringer i programmet, da dette kan
afhænge af ankomst- og afrejsetidspunkt.

Program
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Så er det tid til jagt. Efter en kop morgenkaffe kø-
res der ud til jeres jagtområder. Er der ledsagere
med på turen, er de velkomne til at tage med på
jagt. Frokost og evt. eftermiddagshvil kan være i
bushen ellers kører vi tilbage på Amakulu Game
Lodge. Jagten slutter ved solnedgang, hvorefter
Hettie, sammen med sit personale, vil servere en
dejlig middag på Amakulu Game Lodge. Aftenen
kan nydes ved bålet eller i baren.

Torsdag - søndag:
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Afrejse Hjemkomst
26. april
28. juni
12. juli
26. juli
16. august
11. oktober
1.november
29. november

4. maj
6. juli
20. juli
3. august
24. august
19. oktober
9. november
7. december

 Afgange 2022
9 dages jagt- og safaritur

Prisen indeholder Prisen indeholder ikke
7 dages ophold i db. værelse
Fuld forplejning under ophold på
Lodge
Overnatning i Guesthouse
Transfer Johannesborg-Lodge t/r
4 dages jagt 2:1
Sydafrikansk jagtlicens
Eksportpapirer for nedlagte trofæer
Klargøring af trofæer til konservator
Daglig vaskeservice
 Transport under jagt
Skinner, tracker og PH' ere
Gratis leje af riffel

Flyrejse DK-Johannesborg t/r
Rejse- og afbestillingsforsikring
Drikkevare i Lodge og Bar
Øvrige private indkøb
Forbrugt ammunition ved leje af riffel
Drikkepenge til PH'ere og lodgepersonale
Trofæafgifter
Udgift til ekstra PH ved jagt på Big Five vildt

Mulige tilvalg
Jagt 1:1, kr. 750,- pr. jagtdag
enkeltværelse kr. 2.800,-
Ekstra jagtdag, Kr. 1.150,-
Drikkevarepakke, kr. 500,- pr. person
Indenrigsfly Kimberley-Johannesborg, kr.
850,- pr. person


