
Kombineret jagt og fotosafari 

 

Priser fra 12.990,- DKK inkl. flybillet, helpension, jagt og

fotosafari.

SALLINGSUNDVEJ 10,1
6715 ESBJERG N

POST@MATSWANI.DK
+45 7613 4042

Sydafrikansk drømmejagt og safarioplevelser 
for hele familien
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9 DAGES REJSE- 4 JAGTDAGE

I samarbejde med vores søsterselskab Store Verden tilbyder Matswani Safaris
en 9 dages rejse, hvor der indgår 4 jagtdage 1:1 samt en række spændende
aktiviteter, som normalt er forbeholdt vores fotosafari gæster som rejser med
Store Verden. 

Denne rejse er ideel for jer, som vil opleve den fantastiske jagt i Sydafrika men
også vil have tid til fælles oplevelser sammen med jeres ledsager (ikke-jæger)
eller familie. 

Rejsen byder på en vifte af flotte fotosafari, udflugter og kulturindtryk fra det
smukke Sydafrika, så du kan være sikker på at I alle kommer hjem med minder
for livet. Jagtformen 1:1 muliggør at man kan invitere sin ledsager med på
spændende jagt- og naturoplevelser, og vi har masser af fine tilbagemeldinger
fra disse fælles indtryk. 

Vil I opleve mere af Afrika, kan vores kombirejser altid forlænges med andre
farverige og eksotiske rejsemål f.eks. Cape Town, Victoria Falls, Mauritius, Sun
City eller Dubai. 

Matswani Safaris holder løbende informationsmøder flere steder i Danmark, og
I skal være meget velkomne til at melde jer til. Her gennemgås rejsens indhold
trin for trin, og I kan få svar på jeres spørgsmål og møde andre som enten snart
skal rejse eller som tidligere har besøgt Matswani. 
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DAG 1- TIRSDAG 

 
Afrejse sidst på eftermiddagen fra Billund eller København (tillæg 500 DKK fra
Aalborg) til Johannesburg. 

I flyver med rutefly hvor der er bedre benplads end man oplever på
charterrejser til syden. Slap af med en god film, musik eller andre former for
underholdning, og få en god nats søvn. Der er fuld forplejning inkl. drikkevarer
om bord.

Bagagen bliver tjekket direkte igennem til Johannesburg, så læn jer tilbage i
sædet, slap af og glæd jer til de mange oplevelser som venter i Sydafrika. 

Ønsker I at reservere pladser på forhånd, eller skal I bruge ekstra benplads, så
kontakt vores salgskontor, som kan oplyse priser og sørge for reservationen. 
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DAG 2- ONSDAG
 

Ved ankomsten til Johannesburg bliver I modtaget af vores guider. Dagen
byder på en guidet busrundtur i Pretoria, også kaldet Jacaranda byen. Vi
starter ved en af landets største attraktioner – Vortrekker Monumentet som er
skabt til hyldest af de ca. 14.000 pionerer (Vortrekkere) som mellem 1835 og
1854 begav sig fra det sydlige Cape op gennem et stort set uudforsket
Sydafrika. Langs de imponerende marmorfriser vil vores guide give jer en bred
baggrundsviden om Sydafrikas historie og landets befolkning. 

Herefter følger en bustur i det historiske Pretoria og vi slutter formiddagen
med passage af Union Building, hvor Mandela i 1994 blev udråbt til
præsident (alt dette er med i rejseprisen). 

Hen på eftermiddagen ankommer vi til Matswani Private Reserve og efter
en svalende velkomstdrink kan I indrette jer i et af de komfortable
værelser. Herefter vil vores manager give en kort velkomst orientering.
Resten af eftermiddagen er til afslapning/fri disposition og det er en god
idé at studere hotelbogen som ligger på bordet i jeres værelse. Om
aftenen er der velkomstmiddag, rundvisning på vores museum med
fuldudstoppede afrikanske dyr og et besøg i den flotte vinkælder, som er
et kapitel for sig. Denne aften vil I også møde den PH (Professional
Hunter), som skal være jeres personlige jagtguide de næste dage. 
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DAG 3- TORSDAG
 

Jægerne skal tidligt op. Efter et solidt morgenmåltid kører vi til skydebanen og
efter indskydning af egen eller lejet riffel er der jagt 1:1 hele dagen. 

Jagten foregår på vores koncessionsområder udenfor Matswani og afhængig
af køreafstanden kommer I enten hjem til frokost eller spiser ude i bushen.
Overvej at invitere jeres ledsager med på jagt nogle af dagene. Det er en helt
speciel oplevelse at dele jagtens oplevelser i den fantastiske afrikanske natur. 

Ledsagerne kan enten deltage i jagten som observatør/fotograf, slappe af i
lodgen eller deltage i eftermiddagens fotosafari på Matswani. Vores lokale
tracker vil prøve at finde så mange forskellige dyrearter som muligt og bringe
os i den bedst mulige position. På turen rundt i reservatet forventer vi at møde
mange forskellige dyrearter. Fotosafarien vil give lejlighed til at nyde de mange
specielle øjeblikke som man får når man befinder sig i så storslået og
mangfoldig natur. 

Først på aftenen burde alle jægerne være retur, og mon ikke dagens små og
store historier nu rulles ud over en kølig drink i baren eller ved bålpladsen.
Middagen indtages normalt ved 20 tiden (+/- pga jægernes varierende
hjemkomst) og kokken tryller sikkert lidt lækkert vildtkød ind i menuen.
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DAG 4- FREDAG
 

Jægerne er på jagt 1:1 hele dagen. 

Ledsagerne kan enten deltage i jagten som observatør/fotograf, eller slappe
af i lodgen. 

Fredag aften er der mulighed for deltagelse i Tribal Evening (stamme-aften)
hvor I vil få et fantastisk indblik i den afrikanske kultur og levevis før og nu.
Aftenen holdes i bålets og faklernes skær krydret med sprudlende dans, sang
og musik og vi slutter af med et traditionelt afrikansk måltid tilberedt af vores
dygtige kokke. 

(tillægspris 49 Euro pr. person) 
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DAG 5- LØRDAG
 

Jægerne er på jagt 1:1 hele dagen. 

Ledsagerne kan enten deltage i jagten som observatør/fotograf, og for de
øvrige tilbydes en frisk trekking tur fra morgenstunden under ledelse af vores
kyndige naturguider, som vil fortælle om områdets planter, træer, fugle og
insekter. En spændende tur rundt i reservatet som I absolut ikke må gå glip af. I
er tilbage i lodgen til et solidt morgenmåltid omkring kl. 9. 

Om eftermiddagen står safaribilen klar og kører ledsagerne ud til endnu en
fotosafari i området. 

Og igen bliver det spændende at høre hvad jægerne har at berette fra dagens
jagt, når vi mødes i baren eller omkring bålet om aftenen. 
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DAG 6- SØNDAG
 

Jægerne er på jagt 1:1 hele dagen. 

Når jagten er slut færdiggøres alt papirarbejdet fra jagtdagene sammen med
jeres PH. Alle detaljer omkring trofæmontage og hjemsendelse besluttes og
føres i protokollen. Derefter kan man tage afsked og uddele drikkepenge til PH
og tracker. 

Ledsagerne kan enten deltage i jagten som observatør/fotograf, slappe af i
lodgen, eller deltage i dagens ekstra udflugt til Pilanesberg Nationalpark. En
spændende heldags udflugt sammen med vores fotosafari gæster, som via
maleriske bjergformationer bringer jer til Pilanesberg National Park. Her sidder
vi op i åbne safaribiler kører ind i den 55.000 ha store park som ud over Big
Five vildtarterne løve, leopard, elefant, og bøffel huser en af verdens største
bestande af hvide næsehorn. Vores egne danske rejseledere vil naturligvis
deltage på turen og sørge for at videregive alle de spændende oplysninger og
informationer. 

(tillægspris 145 Euro pr. person inkl. frokost) 
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DAG 7- MANDAG
 

Her får I alle mulighed for enten slappe af i lodgen, eller deltage i nogle af
dagens spændende ekstra udflugter. 

Om morgenen tager vi afsted på Big 5 Safari, i et af verdens bedste
privatreservater. 

Matswani er i dag et af de største og bedste privatreservater i hele Sydafrika
og vi råder over mere end 40.000 hektar med den smukkeste natur og alle de
dyr man forventer og håber at opleve på en safari i Sydafrika. Her midt i en
natur der er så unik at den i dag er en af kun få Unesco beskyttede områder i
verden, vil vi kunne finde mere end 50 forskellige pattedyr inklusiv de berømte
Big 5, løve, elefant, leopard, næsehorn og bøffel. 

(tillægspris 110 Euro pr. person) 
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DAG 7- MANDAG
 

Ca. kl. 17 anbefaler vi alle at deltage ved afslutning ved Sunset Rock. Her
skænkes dejlig kølende champagne medens vi tager afsked med jagten og
ærefuldt sender en hilsen til Afrikas vilde dyr. Denne traditionelle ceremoni
følges af solens sidste stråler der breder sig over det smukke landskab. Når
mørket har sænket sig stiger vi på safaribilerne og returnerer til Elephant
Lodge. 

Senere på aftenen, er der også mulighed for at deltage i aftenens Natsafari.
Det er storslået at opleve, hvordan bushen forandrer sig, og en ny dyreverden
vågner op. Natsafari foregår i åben safari bil med en kraftig projektør. Vi skal
have alle sanser åbne og i særdeleshed øjne og ører. Lige pludselig opfanger
lyskeglen et sæt øjne, som skinner i mørket. Det er en meget intens oplevelse,
som man ikke må gå glip af. 
Undervejs gør vi holdt ved “Flintstone Cave”, hvor lyset af et buldrende bål vil
tage i mod os. Her vil kokken have gjort klar med opdækkede borde og
middagen vil være lige på trapperne. At sidde midt i mørket med levende lys
buldrende omkring os, med en dejlig middag og et glas rødvin, er virkelig en
oplevelse i særklasse. 

(tillægspris 65 Euro pr. person) 
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DAG 8- TIRSDAG
 

Efter morgenmaden kører vi op til trofæparade og fotografering. 

Herefter er der tid til de sidste indkøb i vores souvenirbutik og derefter
afregnes på kontoret for drikkevarer forbrugt i Matswani's lodger, køb i
souvenirbutikken, trofæafgifter, konservatorarbejde, evt. licenser, ammunition,
leje af våben o.l. 

Efter frokost går turen mod Johannesburg Internationale Lufthavn. Efter check-
in er der god tid til at gøre de sidste indkøb i de mange flotte butikker i
lufthavnen. 
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DAG 9- ONSDAG
 

Ankomst til Danmark.

Herefter går arbejdet i gang med behandling af de nedlagte trofæer i
Sydafrika, efter de instrukser I har aftalt på Matswani. Vi hjemsender flere
trofæer pr. skib flere gange om året, og du er garanteret en sikker
hjemtransport til meget konkurrencedygtige takster.

Transportomkostninger fra vores konservator til din leveringsadresse afregnes
direkte til speditionsfirmaet efter et pointsystem opbygget efter trofæstørrelse
(volumen betragtning). Dette system har vist sig at være den mest retfærdige
fordelingsnøgle ved skibscontainer transport, og på grund af det store antal
trofæer som vi eksporterer sikrer vi dig nok markedets billigste hjemtransport. 

Leveringstiden er for tiden 12-14 måneder, men kan variere afhængig af
årstiden for din jagt og ekspeditionstiden hos de sydafrikanske myndigheder
for udstedelse af nødvendige eksportdokumenter. Når dine trofæer er klar til at
sendes ud af sydafrika, vil du få en mail fra speditionsfirmaet.
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PRISER OG AFREJSE 

 
Hen over året har vi – som alle andre rejsearrangører – forskellige priser
afhængig af sæson. Vores rejsepriser starter ved 12.990 DKK for voksne. inkl.
flybillet, helpension og 4 jagtdage 1:1 m.m. 

Vi har afrejser fra Danmark hver tirsdag, hele året rundt. Rejsens pris er ens for
jæger og ledsager, dog skal jægeren indbetale 4.000 DKK (535 EUR) der
fungerer som en forudbetaling for trofæafgifter. 

Børn under 12 år rejser for kun 9.990 DKK pr. barn når de bor sammen med 2
voksne. 

Se aktuelle priser og afrejsedatoer på www.matswani.com 
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PRISEN INKLUDERER
 

Flybillet tur/retur fra Billund eller København inklusive skatter og afgifter.
Guidet rundtur i Pretoria med bl.a. Voortrekker monumentet og Union
Building.
Seks overnatninger i delt dobbeltværelse på 5*Leopard Lodge
Fuld pension under opholdet på Matswani.
Drikkevarer under jagten – øl, sodavand og vand.
4 jagtdage 1:1 med professionel jagtfører (PH) og jagtbil 4x4.
Al persontransport i Sydafrika inklusive t/r transport Johannesburg
lufthavn/Matswani.
Mulighed for ledsagers deltagelse under jagten.
Skinner, tracker, samt klargøring af trofæer til sydafrikansk konservator.
Transport inklusive transportforsikring af trofæer til vores sydafrikansk
konservator.
Styring af trofæ-hjemtransport i samarbejde med anerkendte speditører.
Guidede fotosafariture i Matswani reservatet (i åbne safaribiler).
Guideservice for ledsagere i flg. programmet. 

 

PRISEN INKLUDERER IKKE
 Trofæafgifter, konservatorarbejder, transport m.m. fra sydafrikansk

konservator.
Drikkevarer i bar og lodger på Matswani.
Drikkepenge til PH, tracker og lodgepersonale - se vejledning på
hjemmesiden.
Forsikringer - se forsikringsafsnit på hjemmesiden.
Mandag som ekstra jagtdag 1:1 (i alt 5 jagtdage) mod tillæg 1.500 DKK som
bestilles og afregnes hjemmefra.
Egne våben kan medtages i flg. gældende regler - se hjemmesiden.
Afregnes på hjemmefra.
Leje af våben i Sydafrika 25 EUR pr. jagtdag plus ammunition. Afregnes på
Matswani.
Ekstra udflugter som omtalt i programmet ovenfor. Bestilles og afregnes på
Matswani. 
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PRAKTISKE INFORMATIONER 

 

 
Rejsepris, forsikringer og tillæg som bestilles hjemmefra og afregnes i DKK til Store
Verden i Danmark. 

De angivne jagtdage samt evt. ekstra jagtdage kan ikke ændres, da aktiviteten skal
være sammenfaldende med de øvrige jagtgæster. Af hensyn til vores logistik kan de
fastlagte jagtdage ikke konverteres til udflugter eller lignende som ikke har
jagtmæssigt formål. 

Jagtform 1:1 kan ikke ændres, da der skal være mulighed for at medtage evt. ledsager
på jagterne og opnå en optimal komfort på jagtbilerne. 

Indkvartering vil normalt finde sted på Matswani Leopard Lodge sammen med øvrige
jagtgæster, vi forbeholder os ret til at overføre din indkvartering til øvrige af
Matswanis lodger.

Jægerens trofækonto på 535,- EUR kan kun bruges til afregning for trofæer. Et evt.
ikke-forbrugt beløb refunderes ikke. Rabatskala gælder pr. person og ”puljeskydning”
er ikke mulig. 

Uanset antal trofæer afregner hver jæger 45 EUR for Veterinærcertifikat samt 55
EUR for Naturstyrelsens jagt- og eksporttilladelser idet myndighederne kræver, at den
som nedlægger vildtet skal registreres på alle eksportdokumenter. 

Drikkepenge til PH og tracker afregnes den sidste jagtdag i kontanter - enten i EUR,
USD eller Rand. Se vejledning på hjemmesiden.
Slutafregningen den sidste dag på Matswani sker i EUR og kan kun betales med
kreditkort. Alternativt kan du indbetale et aconto beløb inden afrejsen, kontakt vores
salgskontor. 

Forbehold for udsolgte afgange, reguleringer af priser, betingelser, skatter og
afgifter samt løbende programtilpasninger. Se i øvrigt www.matswani.com. 

Vi glæder os til at give dig og din familie en uforglemmelig oplevelse med Matswani
Safaris, og vi er gerne til rådighed med yderligere informationer. 

Kontakt vores salgskontor, eller find din lokale jagtkonsulent på vores hjemmeside. 

Med venlig hilsen 
Matswani Safaris 

Telefon: +45 7613 4042 
E-mail: post@matswani.dk 
Sallingsundvej 10,1 
6715 Esbjerg N 
Medlem af Rejsegarantifonden reg. 1605 og DJA Danske Jagtrejse Arrangører 


