
 

 

 

 

 

Jagtrejsekonsulent - Jørn Riis. 

Tlf.: +45 20 63 87 17 - e-mail.: jorn@aurorajagtrejser.dk - www.hunterriis.dk 

Medlem af rejsegarantifonden nr.:1685 

Zimbabwe - Bøffel - Makuti 

 
 

Bøffeljagten som vi kan arrangere i et privat jagtområde direkte op 

af Makuti samt i national området, er fantastisk til jagt på Bøffel, 

Elefant og Sabel. Området er beliggende i den nordlige del af 

Zimbabwe, og er på ikke mindre end 60-80.000 ha.Mange jægere har 

igennem tidens løb fået deres drøm om en god bøffel opfyldt i dette 

område og succesraten ligger på næsten 100 % i dette område. 
 

Inkludert i prisen: 

• 10 rejsedage 

• 8 jagtdage 
• 1 Bøffel uanset størrelse 

• Jagtføring 1:1 
• Transport under jagten 

• Ophold og forplejning, dog uden alkoholiske drikke 

Pris pr. jæger 12.450 USD 
 

Der er en god bestand af bøffel i området. Der jages kun, på de 

ældre bøfler, som normalt er på 37-40 tommer. Hvis jagtheldet 

osv. er med en sker det også, at der kan nedlægges kapitale 

bøfler på 40-43 tommer eller måske stærkere. 

 

Stor succesrate på Bøffel, Elefant og Sabel 

 

Trofæelefanterne som nedlægges i området ligger på ca. 45-75 pund 

pr. stødtand, kapitale elefanter kan også opnå mere end 75 pund. 

 
Der er også mulighed for at få licens på leopard i området. 

Leoparden kan også jages i kombination med bøffel. Succesraten på 

leopard er over 70 % i dette område dog skal dette forudbestilles da 

der skal baites med mere. Jagten på Sabel på 100% og der er stærke 

trofæer i området. 

 
Hvis der ønskes jagt på Flodhest, Krokodille eller antiloper 
bedes dette meddelt ved bookingen pga. licenser. 

 

Det  bedste  jagttidspunkt  er  fra  juni  til  oktober  da  det  på  dette 

tidspunkt   er   nemmest   at   se   igennem   bevoksningen   i   bushen. 

Ligeledes  ligger  dagstemperaturen  på  ca.  25  grader  og  om  natten 

bliver det noget køligere. Jagten kan også gennemføres i starten af 

april  men  man  skal  være  opmærksom  på  at  vegetationen  på  det 

tidspunkt kan være meget tæt. 
 

Jagten anbefales kraftigt gennemført som jagt 1:1 pga. at få den  

mest optimale succesrate. 

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser 

Der tages forbehold for trykfejl, ændret priser og udsolgte rejser. 
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Indkvarteringen 
 

Der indkvarteres oftest, i typiske safaricamps eller teltcamps, direkte i jagtområdet. Disse består oftest af 

en hovedcamp med tilstødende bungalows. Som standard er der normalt bad, toilet og strøm samt 

vaskeservice i campen. 

 
 

 
 

Oftest flyves dermed SAA til Johannesburg og derfra til Harare, hvorfra man afhentes i bil. Transferen 

forgår med bil ud til jagtområdet, der skal ca. forventes ca. 4-5 timers transfer. 

 
Ikke inkl.: 
Kontor  og  administrationsomkostninger  500  USD,  flyrejse  t/r,  drikkepenge,  transfer  Victoria  Falls/Harare 
500  USD  pr.  person  T/R,  dip  and  pack  inkl.  papirarbejde  til  export,  alkoholiske  drikke,  indrejse  og 
visumgebyr ca. 30 USD, hjemforsendelse af trofæer, Medicinal Air Resurse 300 USD, 3 % turistskat/national 
gebyr på dagsraten samt trofægebyret, rejse og afbestillingsforsikring. Ekstra jagtdage 845 USD pr. dag 

 

 
Impala (M)                  US$ 320,-      Krokodil                       US$ 5250,- 

Kudu (M)                    US$ 1650,-    Karakal                         US$ 750,- 

Klipspringer                US$ 650,-      Bavian                          US$ 100,- 

Sable                           US$ 4990,-    Schackal                       US$ 100,- 

Warzenschwein          US$ 380,-      Watherbuck                  US$ 1900,- 

Zibetkat                       US$ 380,-      Zebra                            US$ 1650,- 
 

 
Anskudt vildt afregnes som nedlagt 
Bøffel                          US$ 4500,- (Ved jagt i Parken tillæg 750 USD pr trofæ) 

Bøffelko                      US$ 1450,-    Løve hun                       US$ 5500,- 

Leopard                       US$ 4500,-    Elefant trofæ                 US$ 15.000,- 

Elefant ikke trofæ       US$ 4250,- (Ved jagt i Parken tillæg 1500 USD pr trofæ) 

Buschbuch                  US$  950,-      Eland                             US$ 1700,- 

Hyene                          US$ 900,-      Duiker                           US$   400,- 

Flodhest                       US$ 5250,-    Impala (F)                     US$ 320,- 
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