
Sydafrika l Jagt & familiesafari på danskejet luksuslodge

• 7 dages ophold på flot lodge m.helpension 
• 6 nætter i 2 pers Chalet / 4 pers Villa
• Lufthavnstranfer tur/retur
• Daglig rengøring & tøjvask
• Øl, vand og vin 
• 3 dages jagt 2:1 med PH, tracker & skinner
• Klargøring af trofæer til konservator

• Tillæg til prisen:
• Fly, Konservatorarbejde og hjemtransport af trofæer
• Drikkepenge til PH og øvrigt personale
• Rejse og afbestillingsforsikringer samt vaccinationer
• Trofæer iflg prislisten

Fra kun
7.995 kr.



Velkommen til det smukke Waterfall Lodge, beliggende i Waterberg bjergene i Limpopo provinsen, kun små 3,5 times kørsel 
fra lufthavnen i Johannesburg. 

Med hårdt arbejde og sans for detaljerne, har familien Jensen fra Nordsjælland, skabt et perfekt sted hvor jagt og familie 
safari kan forenes i fantastiske omgivelser. Den luksuriøse lodge er placeret for foden af en dramatisk klippeformation, hvor 
et mindre vandløb har skåret sig igennem klippen og skabt et idyllisk område, som er hjemsted for et rigt og varieret dyreliv.

Hovedbygningen er anlagt på terrasser i åben plan, og indeholder køkken, bar og vores restaurant, som åbner direkte ud til en 
stor terrasse med en formidabel udsigt over klippevæggen. Næsten alle måltider serveres hele året rundt ved hovedbordet 
på terrassen, og mange aftener serveres der lækre bøffer fra den åbne grill. Klipper er illumineret om natten og skaber en 
helt eventyragtig stemning.

En trappe ned fra terrassen, befinder sig et mindre pool område med et dejligt svalende bassin og et mindre særskilt børne-
bassin. En ”morfar” på liggebriksen, en kølig drinnk ved pool kanten eller en god bog i en stol under en skyggeparasol, er den 
perfekte måde at afslutte en god dag på.

Tag hele familien med og oplev bl.a fotosafari, golf, mountainbike i bushen, fisketure og meget, meget mere......

Info  l  Waterfall Lodge, Limpopo provinsen



Ærlig og kvalificeret rådgivning..........
Vi har været i Sydafrika utallige gange og 
har et indgående kendskab til de revirer vi 
tilbyder. Vores mål er at give dig ærlig & 
kvalificeret rådgivning. Alle vores kunder 
SKAL opleve at få kvalitet & tillid til en fair 
pris...
Jeg vil med glæde arrangere din næste jagtrejse til 
Sydafrika.
   Tue Bech-Hansen, Indehaver

Tue Bech-Hansen  l  Din arrangør til Sydafrika



Prisliste  l  Waterfall - Lodge 2018 i DKR
Bavian (kræver tilladelse) 1150,00 Blesbuck 2700,00

Blue Wildebeest 5700,00 Bushbuck 7200,00

Bushpig 3800,00 Duiker 2700,00

Eland 13500,00 Impala 2350,00

Klipspringer 7200,00 Kudu op til 55” 11.500,00

Kudu 56” - 59” 13.500,00 Kudu 60” og større 18.750,00

Mountain Reedbuck 6000,00 Nyala 15.750,00

Oryx (Gemsbuck) 6500,00 Red Hartebeest 6000,00

Steenbuck 3400,00 Warthog (Vortesvin) 2300,00

Waterbuck 10.500,00 Sable & Roan spørg om dagspris

Zebra 6500,00 Andre arter spørg gerne

Jagt og opholdsdag 1:1 2400,00 Jagt og opholdsdag 2:1 1800,00

Opholdsdag voksen (15 år +) 1100,00 Opholdsdag barn (5 - 14 år) 700,00

Opholdsdag små børn (0 - 4 år) 200,00 Lejeriffel

Jagt & opholdspriser  

Priserne indeholder lufthavns transfer tur/retur, helpension, drikkevarer (øl, vin & sodavand), tøjvask og meget mere.

Der skal tilkøbes flybillet og vi hjælper gerne med booking. Der tages forbehold for trykfejl i ovennævnte.


