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Blesbuck 

Impala Kudu 

Nyala Red Hardebeest 

Warthog Zebra 

Blue Wildebeest 

PÅ JAGT I DE NÆRLIGGENDE BUSHOMRÅDER 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMBA SAFARI DANMARK 
www.temba.dk 
 
 
 
 

Jagtrejse - riffeljagt  

Prisen inkluderer 
� Flybillet København – Johannesburg tur/retur med 1 mellemlanding 
� Transfer Johannesburg – Temba Safari tur/retur 
� Alle skatter og afgifter forbundet med rejsen 
� Personlig support ved ankomst/afgang i Johannesburg lufthavn 
� 8 dages ophold i delt dobbeltværelse med fuld forplejning på luksus 

lodge (inkl. de drikkevarer der serveres under måltiderne, heriblandt 
lokal vin til aften) 

•  5 dages jagt 
•  Trackere og skinnere  
•  Behandling af trofæer i campen og transport til lokal konservator 
•  Transport under jagten, samt transfer 
• Jagtføring 2:1 
• Afskydning efter jagtprisliste 

Ikke inkluderet 
� Drikkepenge 
� Konservering og hjemsendelse af trofæer 
� Alkohol
� Rejse- og afbestillingsforsikring 

Rejseplan
Dag 1: Afgang Kastrup eller Billund 

Dag 2: Ankomst Johannesburg lufthavn. 
 I modtages ved ankomsten af vores medarbejder, der vil  
 være behjælpelig såfremt I medbringer våben, der skal  
 indføres. 
 Transport med egen chauffør til Temba Safari (ca. 4 timer). 
 Indlogering på Temba. 
 Information + indskydning af våben. 

Dag 3 – 7: 5 hele dages jagt 2:1 med professionel jæger 

Dag 8: Afslapning på Temba 

Dag 9: Transport med chauffør til Johannesburg lufthavn. 
 Afrejse Johannesburg 

Dag 10: Ankomst Kastrup eller Billund 

En typisk jagtdag starter mellem kl. 05.00 og 06.00. Vi får en hurtig kop 
kaffe og lidt brød, hvorefter vi kører ud til det aktuelle jagtområde. Hvis 
jagtområdet er placeret lige i nærheden af lodgen, kører vi tilbage omkring 
kl. 11.30 og spiser frokost – alternativt medbringer vi maden. Mellem kl. 
13.00 og 14.00 kører vi ud igen. Det præcise tidspunkt afhænger af 
varmen, men normalt jager vi indtil solnedgang, mellem kl. 18.00 og 19.00. 
Når jagten er slut, vender vi hjem til lodgen – til bad, sundowner, snack og 
hygge. 

De områder vi benytter til jagt er fantastisk vildtrige med mange jagtbare 
arter, samt en del andre eksotiske dyr og planter. Terrænet er typisk bush, 
enkelte steder med bjerge, hvor man bl.a. kan opleve klipspringer, 
mounten reed buck, aber og bavianer. 
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Jagtrejse - buejagt 

Prisen inkluderer 
� Flybillet København – Johannesburg tur/retur med 1 mellemlanding 
� Transfer Johannesburg – Temba Safari tur/retur 
� Alle skatter og afgifter forbundet med rejsen 
� Personlig support ved ankomst/afgang i Johannesburg lufthavn 
� 8 dages ophold i delt dobbeltværelse med fuld forplejning på luksus 

lodge (inkl. drikkevarer der serveres under måltiderne, heriblandt lokal 
vin til aften) 

•  5 dages jagt 
•  Trackere og skinnere  
•  Behandling af trofæer i campen og transport til lokal konservator 
•  Transport under jagten, samt transfer 
• Jagtføring 1:1 
• Afskydning efter jagtprisliste 
• Afskydning af hundyr: Kudu DKK 1.500 eller Impala DKK 500 

Ikke inkluderet 
� Drikkepenge 
� Konservering og hjemsendelse af trofæer 
� Alkohol
� Rejse- og afbestillingsforsikring 

Rejseplan
Dag 1: Afgang Kastrup eller Billund 

Dag 2: Ankomst Johannesburg lufthavn. 
 I modtages ved ankomsten af vores medarbejder, der vil  
 være behjælpelig såfremt I medbringer våben, der skal  
 indføres. 
 Transport med egen chauffør til Temba Safari (ca. 4 timer). 
 Indlogering på Temba. 
 Information + indskydning af våben. 

Dag 3 – 7: 5 hele dages jagt 2:1 med professionel jæger 

Dag 8: Afslapning på Temba 

Dag 9: Transport med chauffør til Johannesburg lufthavn. 
 Afrejse Johannesburg 

Dag 10: Ankomst Kastrup eller Billund 

En typisk jagtdag starter mellem kl. 05.00 og 06.00. Vi får en hurtig kop 
kaffe og lidt brød, hvorefter vi kører ud til det aktuelle jagtområde. Hvis 
jagtområdet er placeret lige i nærheden af lodgen, kører vi tilbage omkring 
kl. 11.30 og spiser frokost – alternativt medbringer vi maden. Mellem kl. 
13.00 og 14.00 kører vi ud igen. Det præcise tidspunkt afhænger af 
varmen, men normalt jager vi indtil solnedgang, mellem kl. 18.00 og 19.00. 
Når jagten er slut, vender vi hjem til lodgen – til bad, sundowner, snack og 
hygge. 

De områder vi benytter til jagt er fantastisk vildtrige med mange jagtbare 
arter, samt en del andre eksotiske dyr og planter. Terrænet er typisk bush, 
enkelte steder med bjerge, hvor man bl.a. kan opleve klipspringer, 
mounten reed buck, aber og bavianer. 
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Jagtprisliste 
 
Trofæafgifter: 
 
Baboon DKK  2.500,00 Klipspringer DKK 7.500,00 
Blesbuck DKK  3.000,00 Kudu DKK 10.000,00 
Blesbuck (white) DKK 6.000,00 Mountain Reedbuck DKK 6.000,00 
Blue Wildebeest DKK 7.000,00 Nyala DKK 16.000,00 
Bushbuck   DKK  8.000,00 Oryx DKK 9.000,00 
Bushpig DKK  2.000,00 Ostrich  DKK 4.000,00 
Caracal DKK 8.000,00 Red Hartebeest  DKK 6.000,00 
Commen Reedbuck DKK 6.800,00 Sabelantilope  DKK 60.000,00 
Duiker DKK 2.000,00 Steinbuck DKK 2.000,00 
Eland DKK 15.000,00 Warthog DKK 2.000,00 
Hyena (brown) DKK 6.800,00 Waterbuck  DKK 16.000,00 
Impala DKK 2.500,00 Zebra  DKK 8.000,00 
Jackal DKK 2.000,00 
 
      
Big Five, drivjagt springbuck, duejagt mv. kan tilbydes til favorable priser i Sydafrika  
og Namibia. 
 
 
 
For yderlige informationer og booking: 
 
Michael Kousted  
T: +45 2210 8228 
E: mk@temba.dk  
www.temba.dk    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 



Lodgen 

Søen ved lodgen Curious butik 

Værelse Badeværelse 

Solnedgang Vores gamedrivebil 

Lodgen 
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Temba Safari 

Temba Safari Temba Safari 

På gamedrive Pride Rock (fra Løvernes Konge) i Shelanti 

Safari på elefantryg De hvide løver i Mama Tau 

Temba Safari 

AKTIVITETER OG UDFLUGTER FOR ALLE 




