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Riffeljagt og turistrejse i Eastern Cape, Sydafrika  
 
 
Hej  
Tak for din henvendelse vedr. jagt i Afrika. 
Vi kan hos LB Jagtrejser tilbyde jagt og ophold på en farm i det kuperede terræn i Southwell 
distriktet blot 50 min. kørsel fra Port Elizabeth i det sydlige Sydafrika (Eastern Cape). Med dens 
beliggenhed blot 50 min. fra de betagende sandstrande i Kenton og til Port Alfred, 20 min. til 
Grahamstown golfbane og 30 min. til Sydafrikas anden største Nationalpark ”Addo Elephant 
National Park” er farmen ideel for jagt- og famie/turistrejse. Jagten foregår både på selve farmen 
hvor indkvarteringen er beliggende, men finder ligeledes sted på omkringliggende farme afhængig 
af hvilke dyrearter der jages. 
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Eastern Cape er et sandt paradis for naturelskere da området byder på alt lige fra frugtbar skov, 
betagende kystlinie (Garden Route), Baviaanskloof Wilderness Area, de sydlige tinder af de 
mægtige Drakensberg samt de åbne sletter i Great Karoo området. Den solbeskinnede kyst er 
populær med de milde somre, moderat vinter og varmt vand. Endvidere er området rig på historiske 
byer og Grahamstown er vært for det verdenskendte National Arts Festival – en tilbagevendende 
attraktion for tusinder af udstillere og besøgende.  
 
 Jagtområdet er nogle steder meget kuperet med ”The Bushmans River” der gennemskærer området. 
Tæt vegetation gør farmen til den helt ideelle habitat for bl.a. Bushbusk, Nyala, Kudu og en lang 
række andre arter. De højereliggende områder på farmen har mere spredt vegetation med store åbne 
sletter, ideelt for plains game såsom Zebra og Blesbuck. 

 
 
Selve lodgen er højt beliggende på farmen, hvilket gør at alle værelser har en spektakulær udsigt 
over dalen og bjergene. Den luxuriøse lodge består af et stort fællesareal bestående af spiseområde, 
lounge med bløde møbler og et åben ildsted, bar, køkken og privat badeværelse. Op til 
fællesområdet støder 4 separate luxuriøse en-suite (eget bad og toilet) dobbeltværelser med udstigt 
ud over swimmingpoolen og den seperate grillplads hvor nogle af måltiderne indtages og aftenens 
sundowner nydes. Forplejningen er i top og består af veltilberete måltider lavet at farmens kok, der 
ofte benytter vildt i sine retter. På farmen er der således sengeplads til 8 personer. 
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Der flyves til Port Elizabeth hvor du afhentes af værterne og kører de ca. 50 min. nordøst på til 
farmen.  
 
Der tilbydes jagt på farmen hele året, men de mildere måneder fra april til oktober giver ofte de 
bedste resultater. Al jagt på farmen foregår som ”walk and stalk” hvor det er muligt hvilket giver de 
bedste oplevelser for at iagtage dyrelivet i deres naturlige habitat. Som så mange andre steder på 
jagt er det i høj grad op til den enkelte jæger hvilken jagtform der ønskes udført og det er derfor 
vigtigt at kommunikere sine forventninger til jagtledelsen, således man i videst muligt omfang får 
disse indfriet. Der kan jages 28 arter på farmen og de omkringliggende farme. 
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Pragtfuld afvekslende natur spændende fra bjergområder til åbne græssletter. Området omkring 
Bushmans River er udgangspunktet for jagten og er et flot område med en varieret vildtbestand, 
med overvægt af det vildt der lever i bushen. Jagten på det åbne lands vildt foregår i omegnen på 
store savanneområder. Jagten på nogle vildtarter kræver nogle gange, at man under safarien må 
flytte til andre områder. Bemærk at der skal være licenser til rådighed for nogle af de mere sjældne 
arter. 
  
Priser:  
Dagsrate 1:1  dkr. 1.700,- (ved 1 jæger) 
Dagsrate 2:1  dkr. 1.500,- (ved 2 jægere) 
Dagsrate 1:1/2:1 dkr. 1.450,- (ved 3 jægere) 
Dagsrate 2:1  dkr. 1.380,- (ved 4 jægere) 
 
Ledsager pr. dag dkr.    950,- (sover i samme rum som jæger) 
Leje af våben dkr. 150,- pr. dag 
Feltpreparering af trofæer dkr. 150,- pr. stk. 
 
Trofæer afregnes i henhold til nedenstående prisliste: 
    
Vildart                 Pris euro 
Bavian   100 
Blesbuck   225 
Blesbuck, hvid  475 
Bushbuck, Cape  495 
Bushpig   250 
Caracal   195 
Caracal jaget med hunde  795 
Duiker, common  150 
Eland, Cape                                          1.950 
Eland, hun   950 
Grysbuck, Cape  695 
Hartebeest, red  795 
Hulepindsvin     95 
Impala   225 
Impala, hun   175 
 
 

 
Jackal   100 
Kudu, East Cape  995 
Kudu, hun   390 
Lechwe, red                     1.995 
Nyala                     1.695 
Reedbuck, Mountain  495 
Sabel                                          7.000 
Springbuck, Common  150 
Springbuck, Black  350 
Steenbuck   225 
Velvet monkey    25 
Warthog   175 
Waterbuck                     1.495 
Wildebeest, Black  595 
Wildebeest, Blue  595 
Zebra, Burchells  995 
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Prisen inkluderer: 
Al transport til og fra lufthavn og på reviret. 
Ophold med fuld forplejning, vaskeservice 
mm.  
Jagtføring med professionel jæger. 
Afrikanske skinnere og sporere. 
Skinning og saltning af trofæer. 
Moms og licenser. 
 
 
 
 

Ikke inkluderet:  
Flybillet DK-Port Elizabeth t/r 
Rejse og indkvartering udover opholdet på 
farmen/turistrejsen. 
Feltpreparering af trofæer, dkr. 150,- pr. stk. 
Drikkepenge, f.eks. 3.000-5.000 R til PH, 800 R 
til skinner og tracker, 1.000-2.000 R til lodge 
personale og kokken.  
Alkoholiske drikke. 
Trofæafgifter, konservator og hjemtransport. 
Evt. rejse- og afbestillingsforsikring 
Leje af riffel, dkr. 150,- pr. dag, dkr. 30,- pr. 
patron.

Forslag til turistaktiviteter:  

Mange vælger at benytte lejligheden til at tage et par ekstra turistdage nu hvor de har rejst så langt 

og er tæt på det Indiske Ocean. Fra lodgen til Cape Town er der 800 km og tager man turen i bil er 

det en af de smukkeste oplevelser at køre langs med havet til den ene side og de meget frodige og 

grønne bjerge til den anden side. Nogle vælger endda at tage en hel uge ekstra og tilbringer nogle 

dage i Cape Town. Dette kan man enten gøre ved selv at leje en bil eller vi kan sende en guide og 

chauffør med og gæsterne flyver således hjem til Europa fra Cape Town. 

 

Yderligere forslag til aktiviteter: 

• Port Elizabeth, den venlige by med butikker, restauranter, ”golden beaches”, Boardwalk 

Amusement Park og Kasino. http://www.portelizabeth.co/  

• Addo National Elefant Park hjemsted for over 300 elefanter, sort næsehorn og 185 

fuglearter. Dagsudflugter inkl. frokost kan arrangeres. http://www.addopark.com/index.htm  

• Pumba Game Reserve og Spa http://www.pumbagamereserve.co.za med mulighed for at 

opleve Big 5. 

• Grahamstown, helgenes by. http://www.grahamstown.co.za/page/home  

• Port Alfred, hjertet af solskinskysten med de smukke sandstrande, deep-sea fiskeri. 

http://www.sa-venues.com/attractionsec/port-alfred.php  

• Hesteridning på stranden. 

• Flod cruise. http://www.addocruises.co.za/  

• Quad biking/ATV i terrænet. http://www.quad-bikes.co.za/  
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Med venlig hilsen  

 
LB Jagtrejser 

 


