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Områderne, hvori jagten vil forgå, ligger ca. 30 minutters kørsel 

fra Windhoek. Arealerne der jages i er på ca. 50.000 ha., som 

primært bruges 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 hvor de har observeret Gepard. 

Fantastisk jagt på den hurtigste af alle landlevende dyr 

Inkludert i prisen: 

•   4 opholdsdage  

•   4 jagtdage 

•   1 Gepard uanset størrelse 

•   Jagtføring 1:1 

•   Dobbeltværelse 

•   Fuld pension.  

•   Alle drikkevarer inkluderet 

•   Transport i jagtområdet 

•   Service af PHèr og tracker 
 

Pris pr. jæger 8.750 USD 

Sjælden udbudt jagt med stor succesrate. 

Indkvarteringen foregår på lodgen som ses på billederne 

nedenfor, her er forkælelse og velvære er ord, som man 

forbinder med dette sted. Familien, der bor på lodgen, vil gøre 

alt for at deres gæster skal få en fantastisk oplevelse - hvad 

enten man er jæger eller ikke jæger. 

Områderne er kendt for store og flotte trofæer. 

Der tilbydes desuden også jagt på de forskellige vildtarter som 

er anført i nedenstående prisliste. Terrænet er et typisk åbent 

landskab - også kaldet Kalahari. 
 

Har man ønske om det, kan rejsen forlænges med et ophold ved 

stranden i nærheden af Port Elisabeth, hvor der er mulighed for at 

se forskellige seværdigheder eller evt. lidt fiskeri 

Ikke inkluderet i prisen: 

Fly Danmark – Windhoek t/r, konservator arbejde i Namibia 

præparation /udstopning af trofæ, hjemtransport af trofæer, evt. 

cites, drikkepenge til PHèr og stab, enkeltværelse 40 USD pr. 

døgn, transfer 80 USD pr. person Windhoek/jagtområde t/r, 

afbestillingsforsikring, oversøisk rejseforsikring 
 

Ikke ledsager i dobbeltværelse 350 USD pr. dag. Ekstra jagt og  

opholdsdage 570 USD pr. dag. Ekstra dyr i henhold til prislisten  

nedenfor. 

Skydes geparden ikke tilbetales der 4500 USD  
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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 

 

Price List 

Baboon $ 200 

Black-Wildebeest $ 1500 

Blesbuck $ 700 

Blue-Wildebeest $ l400 

Brown Hyena $ 5100 

Caracal $ 3100 

Common Duiker $ 600 

Damara Dik-Dik $ 27oo 

Eland $ 2500 

Cheetah/gepard $ 8000 

Gemsbuck $ 1000 

Impala $ 600 

Giraffe $ 3200 

Jackal $ 150 

Klipspringer $ 2200 

Kudu $ 2900 

Ostrich $ 500 

Porcupine $ 400 

Red-Hartebeest $ 1000 

Red Lechwe $ 5000 

Rhino White From $ 95000 

Roan                       $ 10000 

Common-Springbuck $ 600 

Steenbuck $ 400 

Sable $ 8500 

Warthog $ 550 

Waterbuck $ 2900 

Zebra-Burchell's $ 1950 

Zebra-Mountain $ 1950 
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