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MATSWANI SAFARIS – JAKTGRUPPEREISER 2017 15 NO 

OPP TIL 30% RABATT PÅ TROFEER – INGEN MEDALJETILLEGG 

Det nye Sør-Afrika programmet inneholder flere avreiselufthavner: Du flyr med KLM fra Oslo, 
Sandefjord, Stavanger, Ålesund, Bergen eller Trondheim. Dette gir kortere reisetid og flere 
jaktdager enn hittil, men stadig med den høye standarden og service som Matswani Safaris er 
kjent for. På grunn av våre mange kjøp av flyreiser ut av Danmark og Norge, kan vi tilby deg 
en virkelig konkurransedyktig pris. 

Fastpris 15.990 NOK (inklusive flybillett etc.)  -  sjekk aktuelle avganger  

Merk: Jaktforeninger, jaktklubber og alle tenkelige former for jaktselskaper kan med stor 
fordel benytte disse gruppereisene og oppnå gunstige rabatter - ring til en av våre lokale 
agenter og få et godt tilbud.  

Vi kommer mer enn gjerne på besøk til deres gruppe for å informere nærmere om Matswani 
Safaris og hva som kan forventes av oppholdet. Her gjennomgås reisens innhold trinn for 
trinn, du kan få besvart dine spørsmål.  Benytt gjerne vår kontaktskjema.  

Les i gjesteboken hva andre fornøyde gjester har skrevet om sitt opphold på Matswani. 

 

 
PROGRAM FOR JAKTGRUPPEREISER: 

Tirsdag: Avreise om morgenen og du flyr med KLM via Amsterdam direkte til Johannesburg - 
den hurtigste reiseruten. Vi benytter kun rutefly hvor der er bedre benplass enn man opplever 
på charterreiser til Syden. Slapp av med en god film, musikk eller andre former for 
underholdning. Full forpleining inkl. drikkevarer om bord. Bagasje og evt. våpen blir sjekket 
direkte igjennom til Johannesburg, så len deg tilbake i setet, slapp av og gled deg til 
fantastiske jaktopplevelser i Sør-Afrika.  
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Du lander i Johannesburg samme kveld ca. kl. 22 og så går turen nordover mot Matswani 5* 
Elephant Lodge, hvor et komfortabelt rom venter deg. 

 

Onsdag: Etter en solid frokost sammen med gruppens proff. jegere (PH) og en velkomst 
briefing er det avgang til vår skytebane for sjekk og innskyting av våpen. Deretter reiser vi til 
jaktområdene. Lunsj og ettermiddagshvil enten på Elephant Lodge eller ute i bushen og jakt i 
resten av de lyse timer. Nå venter en sundowner ved bålet eller i baren på Elephant Lodge. 
Middagen er servert ved 20 tiden. Deretter besøker vi Matswani's museum for fullt utstoppede 
ville dyr og den flotte vinkjelleren, som er et kapittel for seg. Kvelden rundes av med koselig 
atmosfære ved bålet eller i baren og mon tro den deilige sengen lokker deg til en god natts 
søvn. 

 

Torsdag, fredag og lørdag: Jakt fra morgen til solnedgang og kvelden går med til koselig 
samvær og utveksling av dagens opplevelser. 
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Søndag: Jakt hele dagen. Hvis du velger å slutte etter de 5 jaktdager så må du bruke litt tid 
om kvelden til å fullføre papirarbeidet sammen med din PH, og du beslutter de siste detaljer 
omkring trofémontasje, hjemtransport m.m. Deretter kan du dele ut tips til PH og tracker og ta 
et varmt farvel til disse to flotte guttene. 

 

 

Mandag: Denne dagen byr på flere alternativer: 

1. De som har valgt å slappe av på Elephant Lodge kjører til troféparaden etter frokosten. 
På ettermiddagen inviteres du til en fotosafaritur på Matswani reservatet, og turen 
slutter ved Sunset Rock med den betagende utsikten. Her skjenkes en deilig, kjølende 
champagne mens vi tar avskjed med jakten og ærefullt sender en hilsen til Afrikas ville 
dyr. Denne tradisjonelle seremonien følges av solens siste stråler som brer seg over det 
vakre landskapet. Når mørket har senket sig stiger vi på safaribilene og returnerer til 
Elephant Lodge. 
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2. Den andre muligheten er å delta på den spennende heldagsutflukten sammen med 
Store Verden gjester (tilleggspris 125 EUR pr. person) til Pilanesberg Nationalpark med 
mulighet for å se Big Five viltartene (løve, leopard, elefant, nesehorn og bøffel). Vær 
oppmerksom på at det er usikkert om du kan delta i Sunset Rock programmet under 
pkt. 1. 

 

 

3. Er du til maksimal jakt, så velg mandagen som en ekstra jakt dag. Vær oppmerksom 
på at det er usikkert om du kan delta i Sunset Rock programmet under pkt. 1. 

 

Tirsdag: Etter frokost avregnes det for drikkevarer som er forbrukt på Matswani's lodger, kjøp 
i suvenir butikken, trofeavgifter, konservatorarbeider, lisenser, ammunisjon, leie av våpen og 
evt. driks til lodge-personalet o.l. Koffertene stilles utenfor rommet ved 11 tiden. Benytt nå 
muligheten til en frisk spasertur rundt i området, få tatt de siste bildene og slapp av ved 
poolen. Etter en deilig lunsj tar vi avskjed med Matswani, hvor nå turen går mot Johannesburg 
Internasjonale Lufthavn. Etter check-in er det god tid til å gjøre de siste innkjøpene i de 
mange flotte butikkene på flyplassen. Avgang med KLM litt før midnatt.  

 
Onsdag: Mellomlanding i Amsterdam på formiddagen, og du lander i Norge om 
ettermiddagen.  
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Prisen for denne reisen er kun 15.990 NOK (inklusive flybillett fra 
nevnte norske flyplasser og 5 jaktdager 2:1). 

Prisen inkluderer:  

• Program i følge ovenstående beskrivelse. 
• Flybillett t/r Oslo, Sandefjord, Stavanger, Ålesund, Bergen eller Trondheim inklusive 

skatter og avgifter. 
• Syv overnattinger i delt dobbeltrom på 5* Matswani Elephant Lodge.  
• Full pensjon under oppholdet på Matswani. 
• Fri vann, brus og øl når du jakter (all-inklusive-pakke kan kjøpes – se tillegg). 
• 5 jaktdager 2:1 med professionel jaktguide (PH) og jaktbil 4x4. 
• All persontransport i Sør-Afrika inklusive t/r transport Johannesburg flyplass/Matswani. 
• Skinner, tracker, samt klargjøring av troféer til Sør-Afrikansk konservator. 
• Transport inklusive transportforsikring av trofeer til vår Sør-Afrikanske konservator. 
• Styring av trofé-hjemtransport i samarbeide med anerkjente speditører. 

Prisen inkluderer ikke: 

• Troféavgifter, konservatorarbeider, hjemtransport av trofeer m.m. 
• Drikke i bar og lodger på Matswani (all-inklusive-pakke kan kjøpes – se tillegg) 
• Driks til PH, tracker og lodgepersonale - se veiledning. 
• Diverse forsikringer - se forsikringsavsnitt. 

Tillegg: 

• All-inklusiv-pakke 125 EUR (vann, lokalt øl, husets vine og spiritus). Bestilles og 
avregnes på Matswani. 

• Enkeltrom for 4.500 NOK, som avregnes hjemmefra. 
• En av våres to jaktsuiter for 2.000 NOK, som avregnes hjemmefra. 
• VIP jaktbungalow med egen overdekket terrasse. Bolig ca. 100m2 med stor stue og 2 

soverom – hver med eget bad. Tillegg 3.000 NOK som avregnes hjemmefra. 
• Den 6. jaktdagen 2:1 for 1.400 NOK. Bestilles og avregnes hjemmefra. 
• Jakt 1:1, tillegg 3.200 NOK uansett 5 eller 6 jaktdager. Bestilles og avregnes 

hjemmefra. 
• Egne våpen kan medbringes etter gjeldene regler. 
• Leie av våpen i Sør-Afrika (25 EUR pr. jaktdag) pluss ammunisjon.  
• Priser for avreise fra andre lufthavner enn Oslo, Sandefjord, Stavanger, Ålesund, 

Bergen og Trondheim – innhent tilbud. 

Praktiske informasjoner og regler: 

Gruppereiserne er KUN for jegere, og vi tilbyr kun rifle-jakt. Hvis du ønsker buejakt, 
haglejakt eller selektiv jakt så skal du booke en individuell reise. Hvis du ønsker å reise 
sammen med en ledsager (ikke-jeger) skal du velge en kombireise. 

Reisens basispris avregnes i NOK til Store Verdens konto i norsk bank.  

Det anbefales at du skriver ut og leser avsnittet Generell reiseinformasjon. Her kan du også 
lese om driks m.m. 
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De angitte jakt dager og muligens ekstra jaktdager kan ikke endres, siden aktiviteten må falle 
sammen med de andre jegerne. For å få til vår logistikk kan jaktdager ikke konverters til 
utflukter eller lignende. 

Rabatt skala er per person og "pool skyting" er ikke tillatt. Uansett antall betaler hver jeger 45 
EUR til veterinærattest og 55 EUR for Nature Conservation jakt og eksport tillatelser da 
myndighetene krever at den som skyter viltet må være registrert på utførselsdeklarasjonen.  

Matswani mottar ikke kontanter som betaling. Avregningen skjer i EURO og KUN via 
kredittkort. Vær oppmerksom på at Visa, MasterCard og andre internasjonale kredittkort av 
sikkerhetsmessige årsaker ofte har innlagt en limit pr. dag eller pr. uke. Derfor anbefaler vi, at 
du avklarer dette på forhånd med din kortutsteder. Alternativt kan du innbetale et a konto 
beløp til Matswani/Store Verden innen avreise. 

Reiseprisen følger de prisene som er annonsert på nettsiden       

Vi tar forbehold om utsolgte avganger, reguleringer av priser, betingelser, skatter og avgifter 
samt løpende programtilpasninger, se matswani.com     

 
 
Vi gleder oss til å gi deg og dine jaktkammerater en uforglemmelig jaktopplevelse med 
Matswani Safaris og vi står gjerne til rådighet med ytterlig informasjon.  

 

Med vennlig hilsen 

Matswani Safaris 

 

Knut Erik Aalberg, Flisa     Espen Dyrud, Seljord 
aalbergknut@gmail.com  espen.dyrud@nenett.no 
Mobil +47 46 85 06 84  Mobil +47 90 94 26 11   

 

	Store Verden og Matswani Safaris er registrert i RGF Norsk Reisegarantifond.  


