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MATSWANI SAFARIS 2017 28 N 

 
9 dagers luksus kombireise med jakt og fotosafari til deg som vil ha litt 
mere enn jakt - og til deg som vil ha med en ledsager (ikke-jeger) med.  

 
OPP TIL 30% RABATT PÅ TROFEER – INGEN MEDALJETILLEGG  

På grunn av våre mange kjøp av flyreiser ut av Danmark og Norge, kan vi tilby deg en meget 
konkurransedyktig pris. 

Priser fra 18.690 NOK (inklusive flybillett etc.) - sjekk aktuelle avganger  

I samarbeid med vårt datterselskap Store Verden tilbyr Matswani Safaris en 9 dagers reise, hvor 
det inngår 4 jaktdager 1:1 samt en rekke spennende aktiviteter, som normalt er forbeholdt våre 
fotosafarigjester som reiser med Store Verden. Denne reisen er ideell for deg, som vil oppleve 
den fantastiske jakten i Sør-Afrika men også har tid til felles opplevelser sammen med din 
ledsager (ikke-jeger) eller familie. Reisen byr på en rekke av flotte fotosafarier, utflukter og 
kulturinntrykk fra det vakre Sør-Afrika, så du kan være sikker på at dere alle kommer hjem med 
minner for livet. Jaktformen 1:1 muliggjør at du kan invitere din ledsager med på spennende 
jakt- og naturopplevelser, og vi har masser av fine tilbakemeldinger fra sine felles inntrykk. 

Vil du oppleve mere av Afrika, kan våre kombireiser alltid forlenges med tilleggs-turer til andre 
fargerike og eksotiske reisemål som f.eks. Cape Town, Port Elizabeth, Sun City, Victoria Falls, 
Mauritius m.m. Matswani Safaris holder løpende informasjonsmøter flere steder i Norge og du 
skal være velkommen til å melde deg på. Ta kontakt men din reisekonsulent for mer info. 

OBS: På denne reisen gjelder særlige regler for våpentransport, så det vil være lettest og billigst 
å leie våpen. Les mere på nettsiden eller kontakt din reisekonsulent.  

Dag 1 - tirsdag (felles program): 
Avreise fra tidlig morgen fra Oslo Gardermoen, Sandefjord, Stavanger, Ålesund, Bergen og 
Trondheim via Amsterdam til Johannesburg. Du flyr med KLM rutefly hvor det 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. Bagasjen blir sjekket 
direkte igjennom til Johannesburg, så len deg tilbake i setet, slapp av og gled deg til de mange 
opplevelser som venter i Sør-Afrika. 
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Ved ankomsten til Johannesburg blir du mottatt av våre guider og deretter kjører vi ca. 30 min. 
til Hotel Stay Easy/Holliday Inn i Pretoria, hvor det ventes en god natts søvn. 

Dag 2 – onsdag (felles program): 
Dagen byr på en guidet bussrundtur i Pretoria (også kalt Jacaranda byen). Et spennende 
program som gir deig en bred viten om Sør-Afrikas historie og landets befolkning (inklusivt i 
reiseprisen). 
 
 

 
 

 

Ut på ettermiddagen ankommer vi til Matswani Private Reserve og etter en svalende 
velkomstdrink kan du innrette deg i et av de komfortable rommene. Deretter blir det en kort 
velkomst-orientering av en fra vår manager stab. Resten av ettermiddagen er til avslapning/fri 
disposisjon. Om kvelden er der velkomstmiddag, rundvisning på vårt museum med hel 
utstoppede afrikanske dyr og et besøk i den flotte vinkjelleren, som er et kapitel for seg. Denne 
kvelden vil du også møte den PH (Prof. Hunter), som skal være din jaktfører de neste fire dager. 
 
PS: Av hensyn til planlegging av måltider, transporter m.m. for neste dag er det meget viktig, at 
ledsagerne kvelden før meddeler neste dags aktivitet til en av guidene. 
 
 

 

 

 

  

Dag 3 - torsdag (jakt og ledsager program): 
Jegerne skal tidlig opp. Etter en solid frokost kjører vi til skytebanen og etter inn-skyting av 
eget eller leid våpen er det jakt 1:1 hele dagen. Jakten foregår på vårt konsesjonsområde 
utenfor Matswani og avhengig av kjøreavstanden kommer du enten hjem til lunsj eller spiser ute 
i bushen. Overvei å invitere din ledsager med på jakt. Det er en helt spesiell opplevelse å dele 
jaktens opplevelser i den fantastiske afrikanske natur!  
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Ledsagerne kan enten delta i jakten som observatør/fotograf, slappe av i lodgen eller delta i 
ettermiddagens fotosafari på Matswani. Først på kvelden burde alle jegerne være retur, og mon 
tro ikke dagens små og store historier nå rulles ut over en kjølig drink i baren eller ved 
bålplassen. Middagen inntas normalt ved 20 tiden (+/- pga jegernes varierende hjemkomst) 
og kokken tryller sikkert frem lekkert viltkjøtt inn på menyen. 

Dag 4 - fredag (jakt og ledsager program): 
Jegerne er på jakt 1:1 hele dagen. 

  

Ledsagerne kan enten delta i jakten som observatør/fotograf, slappe av i lodgen, eller delta i 
dagens spennende ekstra utflukt (tilleggspris 110 EUR pr. person) til Shingwedzi Wildlife Center. 
Turen varer 6-7 timer og er en guidet utflukt, hvor vi kan studere flere truede afrikanske katte-
rovdyr på nært hold.  
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Om kvelden er det mulighet for deltakelse i Tribal Evening (stamme-kveld) hvor du vil få et 
fantastisk innsikt i den afrikanske kultur og levevis før og nå. Kvelden holdes i bålets og faklenes 
lys krydret med masser av dans, sang og musikk og vi slutter av med et tradisjonelt afrikansk 
måltid tilberedt av vår dyktige kokk (tilleggspris 49 EUR).  

Dag 5 - lørdag (jakt og ledsager program): 
Jegerne er på jakt 1:1 hele dagen. 

Ledsagerne tilbys en frisk trekking tur om morgenen under ledelse av en våre kunnskapsrike 
natur-guider, som vil fortelle om områdets planter, trær, fugler og innsekter. En spennende tur 
rundt i reservatet som du absolutt ikke må gå glipp av. Du er tilbake i lodgen til en solid frokost 
omkring kl. 9.  

 

 

Vår faste ledsager-guide på Elephant Lodge står til rådighet for fotosafari turer og ellers er 
dagen til fri disposisjon. Hvis jegeren kommer forbi Matswani til lunsj kan man velge å være 
med på jakten denne siste halve jaktdagen. 

                     
   
 

 
 

Dag 6 - søndag (jakt og ledsager program): 
Jegerne er på jakt 1:1 hele dagen og når jakten er over må dokument arbeid gjøres ferdig 
sammen med din PH. Alle detaljer omkring trofémontasje og hjemtransport besluttes og føres 
inn i protokollen. Deretter kan du dele ut tips til PH og tracker og ta et varmt farvel til disse to 
flotte gutter. 
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Ledsagerne kan tidlig på morgenen sette seg inn i safaribilene til å besøke nye steder av 
Matswani reservatet hvor nye inntrykk kan festes til kameraet. Turen avsluttes med Bush-brunsj 
på et av områdes vakreste steder. Dette er en opplevelse som du absolutt ikke kan gå glipp av. 

På ettermiddagen er vår faste guid på Elephant Lodge klar til å ta dere med på en vandring 
langs Giraff-ruten eller Kudu-stien. En noe annerledes måte å komme i nær kontakt med dyrene 
og naturen på. 

Dag 7 – mandag (felles program): 
Midt på formiddagen kjører vi opp til troféparade og fotografering. Deretter er der et par timers 
mulighet for shopping i vår velassorterte butikk. 

 

 

 

Ca. kl. 13 serverer kokken en lekker lunsjbuffet og etter et par timers avslapping kjører vi alle 
på fotosafari i Matswani reservatet og slutter ved den berømte klippeformasjon Sunset Rock 
med den vakre 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 sprer seg over det vakre 
landskapet. Når mørket har senket sig stiger vi på safaribilene og returnerer til Elephant Lodge, 
hvor baren er åpen til at ta imot jegere og ledsagere, som helt sikkert vil bringe minner for livet 
hjem fra det afrikanske kontinent ... og hygg deg nå med en praktfull middag og et godt glass 
vin denne siste kvelden på Matswani. 

Alternativt program er deltagelse i en heldags utflukt sammen med Store Verden gjestene 
(tilleggspris 135 EUR pr. person inkl. lunsj) til Pilanesberg Nasjonalpark. Her er det sjanser for at 
se Big Five viltartene (løve, leopard, elefant, nesehorn og bøffel). 
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Alternativt kan du få en ekstra jakt dag. Selv etter fire jaktdager, kan noen likevel være 
"sulten" på jakt. Tillegg 1.800 NOK for jakt hele dagen. Vi må bestille og betale PH i valgt antall 
dager hvorfor valg av ekstra jakt dag og avregning må skje hjemmefra og kan ikke refunderes.  

Uansett valg av aktivitet mandag vil vi gjøre vårt ytterste for å komme tilbake til en festlig slutt 
på Sunset Rock. Men som alt annet i Afrika er det med forbehold.  

Dag 8 – tirsdag (felles program): 
Etter frokost avregnes det for drikkevarer som er forbruket på Matswani's lodger, kjøp i suvenir 
butikken, trofe avgifter, konservatorarbeider, lisenser, sertifikater, evt. medaljetillegg, 
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.  
 
Dag 9 – onsdag (felles program): 
Mellomlanding i Amsterdam om formiddagen, og du lander i Norge om ettermiddagen.  

I løpet av året har vi - som alle andre operatører - forskjellige priser avhengig av sesong. Våre 

turer starter på 18.690 NOK for voksne. 
 
Prisen på turen er den samme for jeger og ledsager, men jegeren må innbetale 5.000,- NOK 
(535,- EUR) som a konto beløp til troféer. 
 
Se aktuelle priser og avreisedatoer på  www.matswani.com    
 
Barn under 12 år reiser til lav fastpris 12.990 NOK ved innkvartering sammen med 2 voksne 
 
OBS: Hos oss er prisen alltid inkl. flybillett, helpensjon og 4 jaktdager 1:1. 
 
 
Prisen inkluderer: 

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

skatter og avgifter. 
• Overnatning i delt dobbeltrom på hotel i Pretoria (dag 1). 
• Guidet rundtur i Pretoria med blant andre Voortrekker monumentet og Union Building 

(dag 2). 
• Seks overnattinger i delt dobbeltrom på 5* Matswani Elephant Lodge eller 5* Matswani 

Safari Lodge. 
• Full pensjon under oppholdet på Matswani. 
• Fri vann, brus og øl når du jakter (all inklusive-pakke kan kjøpes – se tillegg). 
• 4 jaktdager 1:1 med professionel jaktguide (PH) og jaktbil 4x4. 
• Mulighet for ledsagers deltakelse under jakten. 
• Guideservice for ledsagere ifølge programmet. 
• 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 samarbeid med anerkjente speditører. 
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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 lodge-personale - se veiledning. 
• Diverse forsikringer – se forsikringsavsnitt. 

Tillegg: 

• All-inklusive-pakke 125 EUR (vann, lokalt øl, husets vine og spiritus). Barn under 12 år 
betaler kun 40 EUR. Bestilles og avregnes på Matswani. 

• Enkeltrom 4.500 NOK, som avregnes hjemmefra. 
• En av våre 2 Jaktsuiter 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. 
• Mandag som ekstra jakt dag 1:1 (i alt 5 jaktdager) mot tillegg på 1800 NOK som må 

bestilles og avregnes hjemmefra. 
• Egne våpen kan medtas etter gjeldene regler.  
• Leie av våpen i Sør-Afrika 25 EUR pr. jakt dag pluss ammunisjon. Avregnes på Matswani. 
• Ekstra utflukter som er markert på dagsprogrammene ovenfor. Bestilles og avregnes på 

Matswani. 

Praktiske informationer og regler: 
Reisepris og tillegg som bestilles hjemmefra avregnes i NOK til Store Verdens konto i norsk 
bank.  

Det anbefales å skrive ut og lese avsnittet Generell Reiseinformasjon fra nettsiden. Her kan du 
også lese om driks m.m. 

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. 

Jaktform 1:1 kan ikke endres, da det skal være mulighet for å ta med evt. ledsager på jakten og 
oppnå en optimal komfort på jaktbilene. 

Innkvartering vil normalt finne sted på Matswani Elephant Lodge sammen med øvrige 
jakt/kombigjester, men vi forbeholder oss retten til å overføre din innkvartering til Matswani 
Safari Lodge, hvor ledsagerens dagsprogram gratis blir oppgradert til å følge programmet for 
Store Verdens fotosafarigjester frem til og med dag 7.  

Jegerens trofékonto på 535 EUR kan kun brukes til avregning for troféer. Et evt. ikke-forbrukt 
beløp refunderes ikke. 

Tirsdag morgen 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. 

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

 

Vi gleder oss til å gi deg og din familie en uforglemmelig opplevelse 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.  


