
Velkommen til  
Matswani Safaris Sydafrika 

Ekspert i kombirejser for jægere og deres familier
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Se aktuelle rejsebeskrivelser på www.matswani.com

Matswani Safaris - jagt og fotosafari

Vores Afrika  
- minder for livet

Rejsegarantifond medl. 1605

Priser fra12.990 DKK inkl. flybillet og jagt



Matswani Safaris tilbyder Skandinaviens mest attraktive priser på jagtrejser til Sydafrika. Inden du drager ud i landets bedste  
jagtområder, har du samlet energi på 5-stjernede Matswani Elephant Lodge.

Matswani Safaris tilbyder dig kun gennemprøvede arrangementer, og hos os får du udfordringer, der tilpasses dig personligt.  
Uanset om du er erfaren, mindre erfaren eller ny-jæger, giver vi dig jagtoplevelser for livet. Du er altid guidet af et team af super 
dygtige proffessionelle jægere, som fører dig trygt gennem den typiske afrikanske natur. Sidst men ikke mindst – vi giver dig omgivelser 
til afslapning, hygge og kammeratskab. Se detaljeret program på www.matswani.com.

Sydafrika - Grupperejser kun for jægere  
9 rejsedage - op til 6 jagtdage

Matswani Safaris er en 100% dansk-ejet rejsearrangør med egne lodges i Sydafrika.  

Matswani Safaris er medlem af Rejsegarantifonden reg. 1605 og Danske Jagtrejsearrangører. Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.matswani.com

Dag 1: 
Rejsedag

Dag 2: 
Jagt
2:1  

hele dagen

Dag 3: 
Jagt
2:1  

hele dagen

Dag 4: 
Jagt
2:1  

hele dagen

Dag 5: 
Jagt
2:1  

hele dagen

Dag 6: 
Jagt  

2:1 hele 
dagen
Aften: 

Papirarbejde 
med PH

Alt dette fra KUN kr. 12.990
•  Infomøde før afrejse sikrer, at du bliver optimalt forberedt.
•  Flybillet med KLM rutefly t/r København/Billund  

- Johannesburg inklusiv skatter og afgifter.
•  Mulighed for afrejse fra andre lufthavne.
•  Syv overnatninger i delt dobbeltværelse på 5-stjernede 

Matswani Elephant Lodge. 
•  Fuld pension under hele opholdet med english breakfast og 

aftenmenu i særklasse.
•  Drikkevarer under jagten - vand, øl og softdrinks.
•  5 jagtdage 2:1 med professionel jagtfører  

(Mod tillæg jagt 1:1 og op til 6 jagtdage).

•  Jagtbil 4x4 med tracker/chauffør.
•  Al persontransport i Sydafrika inklusiv t/r transport  

Johannesburg lufthavn/Matswani.
•  Skinner, tracker samt klargøring af trofæer  

til sydafrikansk konservator.
•  Transport inklusiv transportforsikring af trofæer til vores  

sydafrikanske konservator-partnere.
•  Styring af trofæ-hjemtransport i samarbejde med  

anerkendte speditører.

* Tilvalgsture mod tillæg.

Dag 9: 
Hjemkomst

Dag 7: 
Ekstra jagtdag

eller 
Trofæparade, 

curioshop besøg, 
frokostbuffet,  

fotosafari, festlig  
afslutning på  
Sunset Rock

eller 
Heldagsudflugt* til 
Big 5 Nationalpark

Dag 8:
Frit program

Matswani på egen 
hånd, afslapning 

og shopping
Frokost og 
afrejse mod 

Johannesburg

Jagtforeninger, jagtklubber og alle tænkelige former for jagtselskaber kan med stor fordel benytte disse grupperejser.  
Ring til Carsten (+45) 4017 7322 og få et godt tilbud.



I samarbejde med vores søsterselskab Store Verden har vi udviklet en populær 9 dages rejse, hvor du kan kombinere jagt, fotosafari, 
naturoplevelser og kulturindtryk fra det smukke Sydafrika.

Denne rejse er ideel for dig, der elsker at gå på jagt, men som også vil give din familie og dine venner muligheden for både at følge dig 
på jagten og/eller deltage i en vifte af flotte fotosafaris og udflugter. Vil I opleve mere af Afrika, kan disse kombirejser altid forlænges 
med andre spændende rejsemål som f.eks. Cape Town, Port Elizabeth, Sun City, Victoria Falls, Mauritius m.fl. 

Sydafrika - Kombirejser for hele familien 
9 rejsedage – 4 jagtdage (evt. 5 jagtdage)

Matswani Safaris er en 100% dansk-ejet rejsearrangør med egne lodges i Sydafrika.  

Matswani Safaris er medlem af Rejsegarantifonden reg. 1605 og Danske Jagtrejsearrangører. Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.matswani.com

Dag 1: 
Fælles:  

Rejsedag 
 

Overnatning 
på hotel i 
Pretoria

•  Infomøde før afrejse sikrer, at du bliver optimalt forberedt.
•  Flybillet med KLM rutefly t/r København/Billund  

- Johannesburg inklusiv skatter og afgifter.
•  Mulighed for afrejse fra andre lufthavne.
•  Overnatning i delt dobbeltværelse på hotel i Pretoria (dag 1).
•  Guidet rundtur i Pretoria med bl.a. Voortrekker Monumentet 

og Union Building (dag 2).
•  Seks overnatninger i delt dobbeltværelse på 5-stjernede 

Matswani Elephant Lodge eller Matswani Lion Lodge.
•  Fuld pension under hele opholdet med english breakfast og 

aftenmenu i særklasse.
•  Drikkevarer under jagten - vand, øl og softdrinks.
•  4 jagtdage 1:1 med professionel jagtfører  

(Mod tillæg op til 5 jagtdage).

•  Jagtbil 4x4 med tracker/chauffør.
•  Al persontransport i Sydafrika inklusiv t/r transport  

Johannesburg lufthavn/Matswani.
•  Mulighed for ledsagers deltagelse i jagten.
•  Skinner, tracker samt klargøring af trofæer til sydafrikansk  

konservator.
•  Transport inklusiv transportforsikring af trofæer til vores  

sydafrikanske konservator-partnere
•  Styring af trofæ-hjemtransport i samarbejde med anerkendte 

speditører.
•  Guidede fotosafariture i Matswani reservatet  

(I åbne safaribiler).
•  Guideservice hver dag.

Alt dette fra KUN kr.12.990* (se program og sæsonpriser på www.matswani.com) 

Dag 8:
Fælles:  

Afslapning 
og frit pro-
gram, sid-
ste besøg i 
curioshop
 Frokost og 
afrejse mod 
Johannes-

burg

Dag 9: 
Fælles:  

Hjemkomst

Dag 6:
Jæger: Jagt 1:1 

hele dagen
Ledsager:  

Med på jagt
eller 

Formiddag:  
Gamedrive og 
bushbrunch på 

fantastisk  
udsigtspunkt
 Eftermiddag: 

Afslapning

* Tilvalgsture mod tillæg.

Dag 7: 
Jæger: Ekstra jagtdag 
1:1og festlig afslut-
ning på Sunset Rock       

Fælles:   
Trofæparade, curio-
shop besøg, frokost-

buffet, sidste fotosafari 
og festlig afslutning 

på Sunset Rock 
eller 

Heldagsudflugt* til  
Big 5 Nationalpark 

Dag 2: 
Fælles:  
Pretoria  

seværdigheder 
og intro til  
Sydafrikas 
historie

 Indkvartering
 Velkomst-
middag i 

Matswani’s  
museum og 
besøg i vin- 
kælderen

Dag 3: 
Jæger:  
Jagt 1:1  

hele dagen
Ledsager:  

Med på jagt
eller 

Fotosafari

Dag 4: 
Jæger:  
Jagt 1:1  

hele dagen
Ledsager: 

Med på jagt
eller 

Wildlife 
Center* for 

kattedyr
Aften: 
Tribal  

Evening*

Dag 5: 
Jæger:  
Jagt 1:1  

hele dagen 
Ledsager:  

Med på jagt
eller 

Frisk morgen- 
trekkingtur 

med  
naturguide

 Eftermiddag: 
Fotosafari



Fakta om Matswani Safaris
Hos Matswani Safaris får du høj kvalitet, service i top, sikkerhed og troværdighed hele vejen igennem.

Du får desuden garanti for markedets billigste hjemtransport af trofæer.
Uanset om du er en erfaren jæger, eller du skal rejse for første gang, lægger vi professionalisme og sjæl i din  

rejseplanlægning og i dine jagtønsker - lige fra det første personlige møde før afrejsen og frem til du modtager dine trofæer.

Tager du på jagt med Matswani Safaris, bor du på Matswanis 5-stjernede Elephant Lodge. Jagten foregår i det  
smukke og vildtrige landskab med bandet bush og kuperet terræn, der omgiver Matswani.  

Jagtområderne strækker sig fra nord for Waterbergbjergkæden og helt op til Limpopofloden.

Matswani Safaris indgår i en 100% danskejet virksomhedsgruppe, der omfatter flere former for rejseaktiviteter.  
Skal du kun på fotosafari, rejser du med Store Verden og bor på Matswanis 5-stjernede Lions Lodge. 

På Matswanis Private Reserve, der fordeler sig på 4000 hektarer, kan du opleve en bestand på mere end  
3000 dyr fordelt på ca. 40 forskellige arter. Se www.storeverden.dk 

Store Verden og Matswani Safaris er tilsluttet Rejsegarantifonden både i Danmark (reg.nr. 1605) og i Norge. 
Matswani Safaris er medlem af brancheforeningen DJA Danske Jagtrejsearrangører. 

Virksomhedsgruppens mission er: 
“At give vores gæster rejseoplevelser til fjerne destinationer med vægt på høj kvalitet, tryghed og service i top” 

Carsten Ottesen (daglig leder)  
tlf. +45 4017 7322

Store Verden og Matswani Safaris salgskontor  
tlf. +45 7613 4042 og fax +45 7010 0321

Matswani Safaris - jagt og fotosafari


