
 
 Sydafrika - Bøffejagt 

 

Fantastisk Bøffeljagt - Inklusiv 1 stk. Bøffel 37-43 tommer & Gratis ledsager 
 
Sydafrika er måske ikke det land, der først dukker op på vore dages 
storvildtjægeres nethinder, når talen drejer sig om storvildtjagt på 
bl.a. bøffel. Trofækvalitet på bøflerne er MEGET høj, idet tyre 
med udlæg i nærheden af 43 tommer er forventeligt  
 
Inkluderet i prisen 
• 6 opholdsdage i dobbeltværelse 
• 5 jagtdage 
• 1 Bøffeltyr 37-43 tommer 
• 1 ledsager 
• Jagtføring 1:1 
• Fuld forplejning 
• Service af PHèr og tracker 
• Alle drikkevarer er inkluderet 
• Transfer JHB/Musina t/r 
• Transport i jagtområdet 

 
Pris pr. jæger 79.950,-kr.  

 
Området hvorpå denne jagt foregår ligger ved Limpopofloden, som 
også danner grænse til Zimbabwe ved byen Mesina ca. 4,5- 5,0 
timers kørsel fra Johannesburg.  
 
Forkælelse og velvære, er ord der klæber sig til dette sted.  
 
Selve farmen er på et ca. 15.000 ha. stort område og med yderligere 
adgang til mere end 50.000 ha. Området er fantastisk vildtrigt og 
der er også rigtig gode bestande af andre vildtarter såsom Nyala, 
Kudu, Vortesvin, Bushbuck, Impala, Waterbuck, Sable med mere. 
Terrænet er typisk bushland dog nogle steder med mindre bjerge, 
 
Området er kendt for sine store og flotte trofæer.  
 
Lodgen er en dejlig typisk bushcamp og kokkene sørger for en 
forplejning af høj standard og personalet i campen vil til en hver tid 
sørge for at gæsterne føler sig ”hjemme” og godt tilpas. 
 
Selve bøffeljagten er intet mindre end fantastisk. 
 
På ankomstdagen vil der normalt være en kort information om 
stedet og om hvad der skal ske de næste dage, derudover vil der 
være indskydning af riffel. 
 
Der kan sagtens arrangeres udflugter ind i den nærliggende Kruger 
National Park eller måske vil du prøve kræfter på den nærliggende 
golfbane. 
 
Med venlig hilsen 
Jørn Riis 
Aurora Jagtrejser 
Tlf.+45 20638717    
www.hunterriis.dk 
 

   Jagtrejser til hele verden…!! 
 



 
 
Ikke inkl.: Fly Danmark - Sydafrika. Endelig præparation /udstopning af trofæ. Hjemtransport af trofæer samt 
evt. told m.m, evt. Cites. Handlingsgebyr for at medbringe våben. Drikkepenge til PH`er og stab. 
Afbestillingsforsikring/ oversøisk rejseforsikring. Enkeltværelse 170,-kr. pr. døgn. Administrationsgebyr 
950,-kr. pr. person. Ekstra jagtdage 1:1 = 2.150,-kr. Ekstra jagtdag 2:1 = 1.950,-kr. Ekstra opholdsdage 
afregnes med 900,-kr. pr. dag.  

 
Nu også muligt at flyve fra Johannesburg til farmen i Musina 
Fly Johannesburg/Musina for 1-7 personer for 600 Euro pr. vej (Piper) + transfer 
Fly Johannesburg/Musina for 1-4 personer for 350 Euro pr. vej (Cessna) + transfer 
 
Afskydning efter vedhæftet prisliste 
 
Baboon €   45.00 
Black Wildebeest € 655.00 
Blesbok € 350.00 
Blue Wildebeest € 550.00 
Bushbuck € 995.00 
Bushpig € 975.00 
Caracal € 650.00 
Civet € 625.00 
Duiker € 250.00 
Eland € 1360.00 
Giraffe €   995.00 
Grysbok € 1150.00 
Hyaene €  1495.00 
Impala €    230.00 
Jackal €     25.00 
Klipspringer € 1050.00 
Kudu € 1325.00 
Nyala € 1400.00 
Oryx € 550.00 
Red Hartebeest € 725.00 
Sable ( På forespørgsel) on request 
Springbuck  

Black Springbuck & White Springbuck 

€ 495.00 

€ 650.00 
Steenbok € 675.00 
Warthog € 395.00 
Waterbuck € 1295.00 
Zebra € 595.00     
Lion on request 
Leopard on request 
Hippo on request 
Crocodile on request 
Buffalo on request 
Elephant on request 
Rhino on request 
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