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Oplevelser for livet med Amakulu Safari

Driv- og trofæjagt
2 dage med drivjagt og 1½ jagtdag med trofæjagt

Priser, ekskl. fly:
Pr. jæger 2:1 ...................DKK 8.900,Pr. ledsager ...................DKK 6.950,Pr. barn fra 4-14 år ...DKK 4.950,- (børn op til 3 år gratis)
Vi er meget gerne behjælpelig med at finde de bedste flybilletter der passer netop til jeres
tur. Turen gennemføres ved minimum 6 jægere.

Du kan naturligvis tilmelde dig både som gruppe og som enkeltperson.

Mere info eller bestil rejse:

Tlf. +45 3092 9390

·

salg@amakulusafari.com · amakulusafari.com

Drivjagten
På Amakulu Safaris drivjagter i Sydafrika, jages der typisk efter Springbok, Blesbok og Blue Wildebeest,
se priser herunder. Dette er en god jagt til dem der ønsker lidt mere action, uden at skulle betale store
summer for trofæer.
Jagten er typisk sådan, at man bliver sat på post med en lokal jagtvejleder, der hele tiden vil være i radiokontakt med resten af gruppen. Der drives med biler og motorcykler, som får dyrene i bevægelse. Med lidt
tålmodighed kommer der mange gode chancer.
Det kan anbefales at man medbringer sit eget våben, som man er fortrolig med, da denne jagtform kræver lidt præcision, eller du kan gratis låne riffel hos Amakulu Safari.
Drivjagten kombineres med andre jagtformer, som trofæjagt eller afskydningsjagt..

Priser i danske kr. pr. nedlagt stk. vildt:
Springbok.........................800,Øvrigt vildtarter kan nedlægges til vores gældende prisliste.

Afrejsedatoer 2021
17.05

19.07

14.06

Prisen indeholder

23.08

Prisen indeholder ikke

6 dages ophold med fuld forplejning
3.5 dags jagt
Transfer Johannesborg-Amakulu Lodge t/r
Overnatning i Guesthouse i Johannesborg
Sydafrikansk jagtlicens
Eventuelle eksportpapirer for trofæer
PH, skinner, tracker
Klargøring af trofæer til vores sydafrikanske
konservator
Daglig vaskeservice
Gratis leje af riffel
Styring af trofæhjemtransport

Flyrejse DK-Johannesborg t/r
Drikkevarer
Forbrugt ammunition ved leje af riffel
Trofæafgifter og konservatorarbejde
Drikkepenge til PH og lodgepersonale
Rejse- og afbestillingsforsikring

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

Mere info eller bestil rejse:

Tlf. +45 3092 9390

·
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Amakulu Game Lodge
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 vildtarter 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.

Mere info eller bestil rejse:

Tlf. +45 3092 9390
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Program
Tirsdag:

Lørdag:

Afrejse fra Danmark kl. 06.00 til Johannesburg
(bagage og våben bliver tjekket ind helt til
Johannesburg), ankomst kl. ca 22.15.
Overnatning i Guesthouse nær lufthavnen.

Hviledag om formiddagen og så er det tid til Jagt.
Efter en god lunch køres 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 vi kører 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.

Onsdag:
Nu går turen fra Johannesburg til Kimberley
med vores minibus. Her venter så en køretur
på 550 km, hvor I kan for- nemme storheden
og de åbne vidder i Sydafrika. I løbet af
eftermiddagen ankommer I så til Amakulu
Game Lodge, hvor jeres komfortable værelse
venter jer. Efter en velkomstbriefing sammen
med jeres professionelle jæger (PH ‘er) er der
af- gang til vores skydebane for indskydning af
våben, fra 50 meter til 300 meter.

Søndag:
Så er det tid til Jagt. Efter en kop morgenkaffe køres 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 vi kører 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 - fredag:
Så er det tid til drivjagt. Efter en kop morgenkaffe
køres der ud til jeres jagtområder som er 20-30
min. kørsel fra Lodgen. Vi forlader Amakulu
Lodge ca. kl 5:30, Er der ledsagere med på turen,
er de velkomne til at tage med på jagt.
Morgenmad og frokost vil blive serveret i bushen,
Jagten slutter ved solnedgang og vi vil kører
tilbage på Amakulu Lodge, hvorefter Hettie,
sammen med sit personale, vil servere en dejlig
middag på Amakulu Game Lodge. Aftenen kan
nydes ved bålet eller i baren.

Mandag:
Efter morgenmaden er det tid til afregning hos
Hettie for drikkevarer, trofæafgifter, nedlagt dyr på
drivjagten m.m. samt at få styr på div. licenser og
certifikater. Der er også tid til et ekstra kig ind i
Hettie's 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.

Tirsdag:
Hjemkomst til Danmark kl. ca. 13.30

NB! Tag forbehold for ændringer i programmet,
da dette kan afhænge af ankomst- og afrejsetidspunkt.
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Mere info eller bestil rejse:
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Drivjagt i Sydafrika
Spørgsmål & svar
Hvor meget vildt kan der nedlægges på 2 dages drivjagt hos Amakulu Safari ?
For en gruppe på 8 jægere nedlægges normalt 80 – 130 stk. vildt på 2 dages drivjagt
Det nedlagte antal stykker vildt er selvfølgelig afhængig af gruppens skydefærdigheder, og det er
vigtigt at den enkelte jæger har øvet sig godt med sin riffel før afrejsen til Sydafrika.
Al vores erfaring siger, at ca. 75-80% af det nedlagte vildt udgøres af Springbok, resten af Blesbok og
Blue Wilderbeest, samt nogle blandede andre arter. Så har du et billede af hvad du kan forvente på en
drivjagt hos Amakulu Safari.

Hvor stor er skudafstanden til vildtet normalt ?
Du skal forvente at afgive skud på mellem 50 og 250 meter.

Kan jeg få prøveskudt min riffel efter flyrejsen ?
Ja. Efter ankomsten til Amakulu Game Lodge vil du altid have mulighed for at prøveskyde med din
riffel. Dette foregår på vores egen skydebane og selvfølgelig med hjælp fra de professionelle PH’ere du
skal være sammen med de kommende dage. Du kan foretage indskydning fra 50 til 300 meter. Har du
valgt gratis at låne riffel hos Amakulu Safari, kan du naturligvis også prøveskyde den.

Egen eller gratis lån af riffel ?
Langt de fleste jægere vælger i dag at leje riffel under deres jagt i Sydafrika. Det har naturligvis den
store fordel at du slipper for papirarbejdet i diverse lufthavne og at der kan spares endog en del penge
i gebyr hos det flyselskab du benytter (du skal forvente at blive opkrævet ca,. € 150 - 200,- hver vej i
forbindelse med din flytransport). og endelig er der flere og flere flyselskaber der ikke medtager våben
eller ammunition.
På en drivjagt kan det selvfølgelig have sin fordele at benytte egen riffel, da du jo kender den godt
Omvendt får du hos Amakulu Safari altid mulighed for at prøveskyde den riffel du vil låne. Husk, det
koster intet at låne riffel hos Amakulu Safari. Du betaler alene for den ammunition du forbruger.
Har du en skydestok du er glad for og tryg ved, er du velkommen til at medbringe denne.
Når du bliver anvist en post på en drivjagt hos Amakulu Safari, vil der være forberedt såvel en stol som
en skydestok til dig, sådan du altid kan afgive et sikkert og velplaceret skud til vildtet.
Valget er selvfølgelig helt dit.

Hvordan er jagten organiseret ?
En drivjagt i Sydafrika er i udgangspunktet det samme som en europæisk drivjagt, bortset fra vejret er
meget bedre og der er markant mere vildt 😊
Forskellene er, at du på hver post har en lokal PH’er eller medarbejder med. PH’ eren hjælper dig under
hele jagten med f.eks. at advisere vildtet, holde øje med en eventuel anskydning og udpege et godt
trofæ blandt vildtet. Hertil er PH’ eren hele tiden i radiokontakt med jagtlederen og driverne, sådan en
eventuel anskydning straks af lokaliseres og affanges. PH’ er er også behjælpelig med at mærke lige
præcist dét vildt du har nedlagt efter hver sået. Du har på din post selvfølgelig også en køleboks med
øl og vand.

Mere info eller bestil rejse:
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Drivjagt i Sydafrika
Spørgsmål & svar

Hvordan er jagten organiseret ?
En drivjagt i Sydafrika er i udgangspunktet det samme som en europæisk drivjagt, bortset fra vejret er
meget bedre og der er markant mere vildt 😊
Forskellene er, at du på hver post har en lokal PH’er med. PH’ eren hjælper dig under hele jagten med
f.eks. at advisere vildtet, holde øje med en eventuel anskydning og udpege et godt trofæ blandt vildtet.
Hertil er PH’ eren hele tiden i radiokontakt med jagtlederen og driverne, sådan en eventuel anskydning
straks af lokaliseres og affanges. PH’ er er også behjælpelig med at mærke lige præcist dét vildt du har
nedlagt efter hver sået.
Du har på din post selvfølgelig også en køleboks med øl og vand.

Hvor store er såterne normalt og hvordan drives de ?
Du skal forvente væsentligt større drev end du kender fra de europæiske drivjagter og du skal forvente
drev på flere hundrede Ha. Hertil anvendes ATV’ere og motorcykler til at sætte vildtet i bevægelse over
de store afstande.

Hvor lang tid varer en drivjagtsdag ?
En dag på drivjagt hos Amakulu Safari er lang. Det vil sige at vi jager fra det bliver lyst til mørket
sænker sig.
Af sammen grund er drivjagter hos Amakulu Safari også normalt af 2 dages varighed, efterfuldt at en
halv hviledag og 2 dages spændende trofæjagt eller afslapning, helt som du ønsker det.
Du vil på drivjagten skulle ud af sengen meget tidligt, da vi kører, fra Lodgen ca. kl. 5.30, efter en kop
morgenkaffe, og ankommer til jagtområderne ca. kl. 6.30. Såvel morgenmad som frokost serveres
normalt i bushen. Er vi tættere på Lodgen, indtager vi vores måltider på Lodgen. Samlet betyder en
drivjagt hos Amakulu Safari masser af jagt og action hele dagen.
Efter hver dags jagt, afsluttes med parade over det nedlagte vildt og efterfølgende middag på
Amakulu Game Lodge.

Kan jeg få nogle eller alle trofæer med hjem ?
Ja. Du bestemmer naturligvis om du ønsker et eller flere trofæ hjemsendt og ligeledes om der er et
eller flere trofæer du ønsker f.eks. hovedmonteret. Bemærk, borset fra fuldmontage, er alle vores priser
på trofæmontage er inkl. hjemtransport til Danmark!
Alt dit nedlagte er markeret af din personlige PH’er, der har været sammen med dig under jagten.
Sammen med PH’ere kan du derfor i ro og mag udpege det eller de trofæer du ønsker at få hjemsendt
til din trofæsamling, og samtidigt afklare hvordan du ønsker trofæer monteret.
Du skal forvente en leveringstid på dine trofæer på ca. 8 måneder fra jagtens afslutning.
Amakulu Safari er meget gerne behjælpelig med såvel konservatorarbejde i Sydafrika som
hjemsendelse af dine trofæer med anerkendt speditør. Alt sammen til fast aftalt pris.

Mere info eller bestil rejse:
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Drivjagt i Sydafrika
Spørgsmål & svar

Dækker min danske jagttegnsforsikring ?
Nej. Forsikringen der er tilknyttet dit danske jagttegn, dækker alene dine jagtrejser i Europa og langt
de fleste rejse/ansvarsforsikringer indeholder ikke nogen dækning for vådeskudsulykker og lignende.
Når du skal på jagt i Sydafrika kræves af de sydafrikanske myndighederne, at du har en
ansvarsforsikring som specifikt dækker jagtulykker, hvilket giver rigtig god mening for alle parter.
Kontakt altid dit forsikringsselskab for at sikre dig, at du er tilstrækkeligt dækket, hvis uheldet skulle
være ude.

Hvilket tøj skal jeg have med på en drivjagt hos Amakulu Safari ?
Vores drivjagter afvikles i det sydafrikanske efterår og vinter. Det betyder det kan være køligt i
morgentimerne, hvor varmegrader så stiger til 18-20 når solen bryder frem.
Vejret, året rundt, på vores jagtområder er sådan:

Vi anbefaler du har let jagttøj på under jagten og en let jagtjakke du kan tage af, når varmen og
spændingen stiger i løbet af jagten.
Husk, hos Amakulu Safari har vi daglig vaskeservice, hvilket betyder at du kan lægge dit brugte
jagttøj/tøj på dit værelse når du tager afsted om morgenen og får det nyvasket igen, når du kommer
hjem fra jagt. Det kan alle vist li’ 😊

Vi glæder os til at se dig på drivjagt hos Amakulu Safari
Vi glæder os til at byde velkommen til en af vores spændende drivjagter hos Amakulu Safari –
Det er og bliver en oplevelse for livet.
Du er altid velkommen til at kontakte os med dine spørgsmål eller din booking.

Mere info eller bestil rejse:
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