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Prisliste 
Alle priser er opgivet i USD $ og der tages forbehold for prisændringer 
 

Sammensæt dit jagtophold efter ønske og budget: 
 

Valgmulighed 1. Benyt en af følgende dagspriser og vælg dine  Valgmulighed 2. Benyt en af vores komplette pakkeløsninger 
vildt-trofæer efter nedenstående prisliste. På denne måde kan du  som er skræddersyet på forhånd. Du sparer dermed penge 
sammensætte dit jagt ophold, præcis som du ønsker det. og det er nemt og hurtigt at overskue priserne kontra dit budget. 

Se disse pakkeløsninger på vores hjemmeside www.petesafaris.dk  

 

Dagspriser: 
Jæger 1 : 1 (1 jæger med 1 jagtguide)   $435 pr. dag 
Jæger 2 : 1 (2 jægere med 1 jagtguide) (pris pr. jæger)  $280 pr. dag 
Far & søn/datter jæger special dagspris (10% rabat på alle trofæer) $495 pr. dag 
Ledsager      $125 pr. dag 

 
OBS: Ovenstående dagspriser gælder ikke for jagt på udvalgte vildt arter såsom: løve, bøffel, elefant, krokodille og flodhest. Kontakt os 
for nærmere information eller se evt. vores løve og bøffel pakkeløsninger på vores hjemmeside.  

 
Dagpriser inkluderer:   Dagspriser inkluderer ikke 

 
Ophold med fuld forplejning (inkl. øl,vin og vand)  Trofæer (se trofæpriser nedenfor) 
Gratis ankomst og afrejsedag    Flybillet til/fra Syd Afrika (ca. 5.500 – 8.000 DKR) 
Tøjvask    Konservator arbejde og hjemtransport af trofæer 
Transport til/fra lufthavn samt til jagtrevirene  Statens skatte og afgifter ($14 pr. dag) 
Jagtføring med professionel jæger og tracker  Spiritus (øl, vin og vand ER inkluderet) 
Klargøring og levering af trofæer til konservator  Drikkepenge  
Jagtlicens    Evt. leje af våben og ammunition ($110 pr. ophold) 

 
 
Bavian   $150 
Blue Duiker   $1.550 
Blesbuck   $430 
Blesbuck (hvid)  $650 
Black Springbuck (Sort Springbuck) $430 
Black Wilderbeest (hvidhalet gnu) $990 
Blue Wilderbeest (stribet gnu)  $990 
Bontebuck   $1.250 
Bushpig   $750 
Cape Bøffel (3 jagtdage inkluderet) $13.500 
Cape Bushbuck  $700 
Cape Eland   $2.200 
Cape Grysbuck  $750 
Cape Kudu   $990 
Cape Springbuck (almindelig Springbuck) $300 
Los (inkl. 2 dage + hunde)  $1.000 
Dåhjort   $650 
Gemsbuck (Oryx)  $1.100 
Gey Duiker   $250 
Impala   $430 
Klipspringer   $950 
Løve (han) (3 jagtdage inkluderet) $22.500 
Løve (hun) (1 jagtdag inkluderet) $8.500 
Mountain Reedbuck  $390 
Nyala   $2.500 
Oribi   $2.500 
Red Hartebeest  $990 
Red Letchwe   $2.850 
Steenbuck   $350 
Vaal Rhebuck   $1.450 
Vortesvin   $430 
Waterbuck   $2.500 
White Springbuck (Hvid Springbuck) $850 
Zebra (Burchell´s)  $1.350 
Sable   $8.500 
Roan   $9.000 
Flodhest   Spørg efter pris 
Krokodille   Spørg efter pris 
Hvid Næsehorn  Spørg efter pris 
Common Reedbuck  Spørg efter pris 
Barbary Sheep (Aoudad)  Spørg efter pris 
Giraf   Spørg efter pris 
Leopard   Spørg efter pris 
Elefant   Spørg efter pris 
Scimitar Oryx   Spørg efter pris 


