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Side 1 

 

MANANGA SAFARI LIMPOPO SYDAFRIKA 

     

6 DAGES OPHOLD PÅ FANTASTISKE MANANGA SAFARIS 

AFH./RETUR POLOKWANE LUFTHAVN, FULD FORPLEJNING INCL.SOFTDRINKS 

5 DAGES JAGT 2:1, PH, TRACKER OG SKINNER 

INCL. 1 IMPALA, 1 ORYX, 1 SPRINGBUCK      

PR. JÆGER                  KR.          16.995     normalpris kr. 24.150 

Mananga Safaris er blandt Limpopo provinsens allerbedste lodge's, måske den bedste og mest 
luksuriøse. Mananga Safaris byder på en helt enestående oplevelse og atmosfære, som et 
fantastisk jagtområde på over 35.000 HA, hvilket er en del af det store Maremani Nature Reserve 
som ejes af den Danske Aage V. Jensen fond. Her er kvaliteten af trofæ dyrerne i den absolut 
bedste ende. Mananga Safaris er placeret i den nordligste del af Limpopo, ca. 500 km. Nord for 
Johannesburg og kun godt 20 km. fra Musina og grænsen til Zimbabwe. 
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PRISERNE ER SPECIFICERET SOM FØLGENDE : 

- 6 dages ophold heraf 1 ankomst / afrejse dag på Mananga Safaris i 2 personers rummelige og helt 

nye værelser med eget badeværelse og toilet, aircondition etc. 

- Alle måltider / fuld pension incl. 3 retters aftensmenu og softdrinks 

- Transport fra lufthavn i Polokwane og retur 

- 5 jagtdage for jagt 2:1  

- Incl. 1 Impala trofæ, 1 Oryx trofæ, 1 Springbuck trofæ 

- Øvrige trofæer – se prisliste 

- Såfremt et af de inkluderede dyr ikke nedlægges, modregnes de ifølge prislisten, eller modregnes 

som difference på øvrige nedlagte trofædyr. 

- Jagt guide, Bil og Tracker                                                                                                                                           

- Al transport under jagten 

- Skinner og Feltpræparation af trofæer   

- Jagtlicens og forsikring 

- Vaskeservice under hele opholdet 

- Wifi i hovedbygningen 

- Modtagelse af kreditkort betaling 

 

Prisen inkluderer ikke følgende : 

- Flybillet til Polokwane og retur (ca. kr. 5.500) – vi kan være behjælpelige med bestilling af billetter 

- Der kan evt. flyves til Johannesburg og afhentning her mod merpris på kr. 3.000 for gruppen, køretid 

herfra ca. 5-6 timer (køretid fra Polokwane ca. 2.5-3 timer). 

- Rejse og afbestillings forsikring, vi anbefaler, at man tegner forsikring for turen 

- Aktiviteter udover deltagelse på jagt 

- Trofæafgifter udover inkluderet jf. ovenstående  

- Personlige indkøb 

- Drikkevarer udover ovennævnte 

- Shipping/ hjemtransport af trofæer og konservatorudgifter 

- Evt. vaccinationer 

- Drikkepenge 

- Øvrigt som ikke er nævnt under inkluderet i prisen 

 
 

                                                                                               


