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Sydafrika - Limpopo - Musina 
Forkælelse og velvære er ord der klæber sig til dette sted. 

  

Super attraktiv specielpakke i 2021 
• 7 opholdsdage 

• 5 jagtdage 

• Fuld forplejning 

• Softdrinks, øl, vin og daglig vaskeservice.  

• Jagtføring 1:1   

• Skinning og saltning af trofæerne 

• Al transport under jagten 
 

Pris pr. jæger KUN 7.650,-kr. 
Der kræves ved denne pris at der skydes min. 5 trofædyr efter 

prislisten. Baboon, Jackal og Monkey tæller ikke. 

 

Pakke 1 - Inkl. 6 trofæer:  
Vælg 3 af følgende trofædyr: 

Blesbuck, Impala, Normal Springbuck, Duicker, Springbuck, 1 

Warthog, 1 Grey Duiker + 1 Baboon + 1 Monkey + 1 Jacal  
• 6 opholdsdage 

• 4 jagtdage 

• Fuld forplejning 

• Softdrinks, øl, vin og daglig vaskeservice.  

• Jagtføring 1:1   

• Skinning og saltning af trofæerne. 

• Al transport under jagten 
 

Pris pr. jæger KUN 11.450,-kr. 
 

Pakke 2 - Inkl. 7 trofæer:  
Vælg 4 af følgende trofædyr: 

Blesbuck, Impala, Normal Springbuck, Duicker, Springbuck 

1 Warthog, 1 Grey Duiker, Blue Wildebeest + 1 Baboon  

+ 1 Monkey + 1 Jacal  

• 6 opholdsdage 

• 4 jagtdage 

• Fuld forplejning 

• Softdrinks, øl, vin og daglig vaskeservice.  

• Jagtføring 1:1   

• Skinning og saltning af trofæerne. 

• Al transport under jagten 
 

Pris pr. jæger KUN 14.950,-kr. 
 

Ikke inkluderet i prisen:  

Flybillet, præparation /udstopning af trofæer, hjemtransport af trofæer, evt. cites, drikkepenge, transfer 

JHB/Musina t/r 750,- kr. pr. person, administrationsgebyr 950,- kr. pr. person, opholdsdag 990,- kr., ekstra 

jagtdage 1:1 = 2.090,- kr., evt. leje af riffel 150 euro for dagene + 3 euro bullet, 

afbestillingsforsikring/oversøisk rejseforsikring. 

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser 
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Pakke 3 - Inkl. 4 trofæer:  
Vælg 1 af følgende 2 dyr: 

• 1 Nyala eller 1 Eland + 1 Baboon + 1 Monkey + 1 Jacal  

• 6 opholdsdage 

• 4 jagtdage 

• Fuld forplejning 

• Softdrinks, øl, vin og daglig vaskeservice.  

• Jagtføring 1:1   

• Skinning og saltning af trofæerne. 

• Al transport under jagten 
 

Pris pr. jæger KUN 14.250,-kr. 
 

Området hvorpå jagten foregår ligger ved Limpopofloden, som 

også danner grænse til Zimbabwe ved byen Musina, ca. 4,5- 5 

timers kørsel fra Johannesburg. Lodgen er beliggende sådan, at man 

får en rigtig oplevelse af at være i bushen.  

 

Forkælelse og velvære er ord der klæber sig til dette sted. Selve 

farmen er samlet på ca. 15.000 ha. og har yderligere adgang til mere 

end 50.000 ha. Området er fantastisk vildtrigt, med ca. 30 af de 42 

jagtbare vildtarter vi kan tilbyde, og har desuden en masse andre 

eksotiske dyr og planter. Terrænet er typisk bushland. 

Området er kendt for sine store og flotte trofæer. Ved jagt langt væk 

fra lodgen, kan man blive nød til at overnatte på andre farme.  
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På ankomstdagen vil der normalt være en kort info om stedet, og om hvad der skal ske de næste dage. Derudover 

vil der hvis tiden rækker være indskydning af riffel/bue, samt en tur i bushen så øjnene kan vende sig til de "store 

dyr". Hvis tiden tillader det vil der også være mulighed for jagt. Der er på farmen mulighed for at køre med Quat 

Bike hvis dette måtte ønskes 
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Baboon, Jacal, Monkey 45 €   
Black Wildebeest 655 €   
Blesbok  365 €   
Blue Wildebeest 550 €   
Golden Blue wildebeest 1975 €   
Bushbuck 995 €   
Bushpig 850 €   
Caracal 650 €   
Civet 625 €   
Duiker 250 €   
Eland 1350 €    
Giraffe 995 €   
Sharpes Grysbok 1100 €   
Hippo     5000 + €   
Hyaena 1495+600licens   
Impala 230 €   
Impala Black 1000 €   

Klipspringer 1050 €   
Kudu 1350 €   
Nyala 1400 €   
Oryx  550 € 

Oryx Golden 1500 € 

Porcupine 495 € 

Red Hartebeest  725 € 

Roan Antelope 3975 € 

Sable      2500 + € 

Springbok 495 € 

Springbok Black 650 € 

Springbok White 650 € 

Springbok Copper 790 € 

Steenbok 675 € 

Warthog 395 € 

Waterbuck 1295 € 

Zebra 595 € 

Buffalo 7000 + € 

Crocodile 3000 + € 

Elephant P.O.R 

Leopard P.O.R 

Lion P.O.R 

Rhino P.O.R 
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