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Områderne, hvori jagten vil forgå, ligger ca. 3,5 - 4 timers kørsel fra 

Windhoek, ca. 40 km. øst for Aranos - Områderne grænser ind til 

Botswana. 
 

Superpakke incl. 4 trofædyr 
 

Vælg imellem følgende 7 trofæer: 

Impala, Blesbok, Steinbock, Duicker, normal Springbuck + 

1. Blue Wildebeest eller 1 Red Hartebeest.   

•   7 opholdsdage  

•   6 jagtdage 

•   4 Trofædyr 

•   Jagtføring 1:1 

•   Dobbeltværelse 

•   Fuld pension. 

•   Transport i jagtområdet 

•   Service af PHèr og tracker 
 

Pris pr. jæger 16.950,- kr.  (Minimum 2 jægere.) 

Ledsagerpris: 7.950,-kr 
 

Arealerne der jages i er ca. 60.000 ha., og bruges primært til opdræt 

af får og kvæg. Områderne er åbne - kun hegnet for kvæg og får. Ind 

imellem disse ”åbne” områder ligger der forskellige gamefence, og 

der jages overalt, helt afhængig af, hvad man ønsker at jage af trofæ 

- eller cullingdyr. 
 

Fantastisk sted - Store åbne vidder - Betagende fugle- og dyreliv 
 

Familien, der bor på farmen, vil gøre alt for at deres gæster skal få 

en fantastisk oplevelse - hvad enten man er jæger eller ikke-jæger. 

Der tilbydes jagt på de forskellige vildtarter som er anført i 

nedenstående prisliste. 
 

Forkælelse og velvære er ord, der forbindes med dette sted.  
 

Terrænet er et typisk åbent landskab - også kaldet Kalahari. Det kan 

ses på et par af billederne i beskrivelsen - Områderne er kendt for 

store og flotte trofæer.  
 

Dejlig camp med ro, charme og motionsmuligheder 
 

Der er på farmen bl.a. mulighed for at køre med Quat Bike, spille 

tennis og dyrke lidt motion i deres fitness rum, hvilket ikke koster 

ekstra. 

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser 

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

Øvrigt vildt og anskydninger efter prislisten 
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Ikke inkluderet i prisen:  
Fly Danmark – Windhoek t/r, præparation /udstopning af trofæ, fri bar vin og alkohol 650,-kr, hjemtransport af 

trofæer, evt. cites, drikkepenge til PHèr og stab, enkeltværelse 170,- kr. pr. døgn, transfer 300 euro for 1 bil (6 

personer) Windhoek/jagtområde t/r, administrationsgebyr 950,- kr. pr. person, ekstra opholdsdag 900,- kr., 

ekstra jagtdage 1:1 = 2.150,- kr., ekstra jagtdage 2:1 = 1.750,- kr., afbestillingsforsikring, oversøisk 

rejseforsikring 

Der er ingen tilbagebetaling ved manglende dyr i pakken.  

 

Se de billige priser for ekstra hun-/cullingdyr. 
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Baboon €        25,- 

Black Wildebeest €      830,- 

Blesbok €      575,- 

Blue Wildebeest €      830,- 

Caracal €      450,- 

Civet €      625,- 

Duiker €      390,- 

Eland €   1.590,- 

Giraffe €   1.500,- 

Hyaene €   1.100,- 

Impala €      490,- 

Jackal €        35,- 

Klipspringer €   1.095,- 

Kudu €   1.350,- 

Nyala €   1.455,- 

Oryx €      870,- 

Red Hartebeest €      795,- 

Sable (På forespørgsel) €   4.500,- + ? 

Springbok  €      520,- 

Black Springbok €      650,- 

Steenbok €      670,- 

Warthog €      390,- 

Waterbuck €   1.450,- 

Zebra €      890,- 

Culling Eland  €      290,- 

Culling Oryx €      230,- 

Culling Kudu €      190,- 

Culling Wildebeest €      230,- 

Culling Springbuck/Impala €      125,- 

Culling Wartehog - no teeth €      250,- 

Gepard  Spørg efter pris 

 

 

 

 

Jagtrejser til hele verden…!! 
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