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JAGT I SYDAFRIKA 2019 

HOS”MALPEPO SAFARIS” 
 

Jagtdistrikt: Det er med stor glæde, at vi nu kan meddele, at vi har indledt et samarbejde med 

den danskejede safarivirksomhed "MALPEPO SAFARIS", som ikke alene byder på 

store jagtoplevelser og jagtrejser med luksuriøs indkvartering, men står også for 

en personlig og nærværende service. Hos Malpepo er alle uddannede professio-

nelle jægere i Sydafrika og alle har mange års erfaring med jagt i det sydafrikan-

ske. 

 

Blot få timers kørsel nord for lufthavnen i Port Elisabeth ligger et af de vildrigeste 

jagtområder i Sydafrika. Her købte Lene og Poul B. Petersen i 2010 det 3.000 

hektar store jagtrevir ”Greilings-

kraal” i Eastern Cape provinsen, - 

og begyndte realiseringen af en 

gammel drøm om en afrikansk 

jagtfarm. I 2018 købte Lene og 

Poul også nabofarmen og råder nu 

over mere end 4.100 hektar pragt-

fuldt jagtområde, som i øvrigt er et 

malariafrit område. Herudover har 

har Malpepo jagtretten hos en 

nabo på 6.500 ha, samt hos flere 

andre som er beliggende tæt på.  

 

Jagten: MALPEPO Safaris tilbyder jagt på 

mere end 50 forskellige vildtarter foruden fluefiskeri. På eget revir har vi store, 

naturligt forekommende bestande af kudu, springbok, mountain reedbuck og du-

iker. Herudover kan du møde: Burchells zebra, red hartebeest, blue wildebeest, 

black wildebeest, impala, bles bock, warthog, oryx, nyala, sable med flere.   

 

Indkvartering: 

Omgivet af en fantastisk smuk og uberørt natur har Lene og Poul bygget farmen  

op med lækre gæstehuse med aircondition, spabad og minibar, en dejlig swim-

mingpool, en fantastisk lappa, hvor 

man kan spise, mødes og hygge sig 

sammen, en vinkælder og en stor 

terrasse til afslapning mellem jag-

terne. Alt er bygget op af naturma-

terialer fra området, så det er let at 

føle sig i ét med naturen, når man 

bor på farmen. Det omkringlig-

gende terræn byder på store ni-

veauforskelle med en smuk og me-

get afvekslende vegetation. Floden 

”Vogel River” og en række mindre 

vandløb løber igennem og er sam-
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men med en stor mængde vandhuller af varierende størrelse med til at sikre om-

rådet en stor bestand af over 50 forskellige vildtarter.  

 

Alle lejligheder er udstyret med spabad, og umiddelbart udenfor findes der en 

dejlig swimmingpool med opvarmet vand. Der kan arrangere wellness med mas-

sage, ansigtsbehandling, mannicure og pedicure etc. Farmen har sit eget fitness 

lokale indrettet med løbebånd og diverse fitness redskaber. 

 

Pris:     DKK   9.775,- pr. jæger med jagtføring 2:1  

DKK 10.925,- pr. jæger med jagtføring 1:1 

DKK   7.475,- pr. ikke jagende ledsager  
 

Prisen  

inkluderer:  5 dages jagt med professionel jæger (PH) 

 6 dages luksus indkvartering og ophold inklusive alle måltider i særklasse 

 Al persontransport i Sydafrika in-

klusiv transport fra og til Port Eli-

zabeth lufthavn 

 Al kørsel i terræn under jagten 

(4x4) 

 Skinner, tracker, samt klargøring 

af trofæer, skind mv. til lokal 

konservator  

 Alle jagttilladelser i Sydafrika 

 Alle drikkevarer (øl, vand, spiri-

tus, husets vine og fri minibar 

mv.) 

 Daglig vaskeservice/rengøring 

15% sydafrikansk moms  

 

Ikke inkluderet 

I prisen: Flyrejse fra Danmark til Port Elizabeth Sydafrika (p.t. fra ca. DKK 4.800,-),  

Trofæafgifter i henhold til prisliste 

Drikkepenge til PH og camp personale 

Trofæbehandling (udstopning, plademontering mv.) og hjemsendelse af trofæer 

Alt øvrigt hvad der ikke er nævnt under inkluderet. 

 

Tilvalg: Dipping og Pakning hvis trofæbehandlingen udføres uden for SA 

(pris efter aftale) 

Leje af våben DKK 350 pr. dag (pr. riffel) plus ammunition  

VIP guide ved ankomst til Johannesburg lufthavn DKK 1.500,-   

Alternativ transport i helikopter 

fra Port Elizabeth max. 2 pers. 

DKK 8.000,- 

Ekstra jagtdag 1:1 DKK 2.300, 

ekstra jagtdag 2:1 DKK 1.840  

Ekstra dag pr. ledsager DKK 

1.840 

Personlig fotobog med foto fra 

hele opholdet mv. med stift om-

slag DKK 2.400,- 

 

I forbindelse med jagtturen til 

Sydafrika, tilbyder vi mange for-

skellige arrangementer og/eller 

sigthseeing ture, som vil være op-
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lagt at kombinere med sin jagtrejse, når man nu ”alligevel” er i Sydafrika. Lad os 

blot nævne følgende muligheder: 

 

THE GARDEN ROUTE - EN SYDAFRIKANSK OASE 

The Garden Route ligger mellem bjergene Oute-

niqua og Tsitsikamma i nord og det Indiske 

Ocean i syd. Skovene i bjergene har en unik 

blanding af stedsegrønne småbuske og tempe-

rerede regnskove. Der findes næsten 300 for-

skellige fuglearter her. I bjergene nær 

Oudtshoorn ligger de imponerende grotter, 

Cango Caves. Der er ti naturreservater i områ-

det samt nogle unikke maritime reservater med 

blandt andet koralrev, delfiner, sæler og en 

mængde andre havdyr.  

 

HVAD MED ET BESØG I VINLANDET ? 

Rundt om byen Stellenbosch ligger cirka 450 

vingårde  

 

ER DU LYSTFISKER FINDES HAR VI 

INSTRUKTØRER I FLUEFISKERI SAMT 

GODE FISKESTEDER 

I Somerset East området har vi et samarbejde 

med en indkarneret fluefisker. Allan afholder 

kurser i fluefiskeri, men arrangerer også 

gerne ture med fiskeri på egen hånd i det 

skønne Karoo.  

 

OPLEV EN AF VERDENS SMUKKESTE OG 

MEST MODERNE STORBYER 

Cape Town en af verdens smukkeste og mest 

moderne storbyer. Her er masser af indkøbsmu-

ligheder - dette gælder alt fra diamanter til fo-

toudstyr etc. hvor du kan gøre gode køb og få 

refunderet momsen (15%) i lufthavnen på vej 

hjem.   

 

BESØG DE FANTASTISKE HULEMALERIER 

PÅ MALPEPO FARMEN 

Det er ikke hver dag man har chancen for at se 

1000 år gamle hulemalerier. Vi kan i gå afstand 

fra vores farm vise dig flotte ægte malerier, 

som jægere har lavet helt tilbage i stenalderen. 

Helt klart en oplevelse værd.  

 

TAG PÅ HVALSAFARI I HERMANUS 

I Hermanus som ligger på Garden Rute mellem 

Port Elizabeth og Capetown, kan man komme 

med både på hvalsafari. Her kommer du helt 

tæt på de kæmpe store hvaler, søløver og hajer 

(evt. dykke ned til dem i et beskyttet bur).  

 

TØR DU PRØVE ET ELASTIKSPRING? 

Verdens længste og dybeste Bungy Jump finder 

du på Garden Rute mellem Port Elizabeth og 

Cape Town - Tør du?  
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VI KAN TILBYDE HELIKOPTER TRANSPORT TIL OG FRA LUFTHAVN  

Kunne du tænke dig at blive afhentet i Port Eli-

zabeth lufthavn, og fløjet i helikopter direkte til 

vores farm? I luften over Eastern Cape på vej til 

vores farm i Karoo området, vil du kunne se 

storbyen, appelsin plantager, elefantparken, 

hvide sandstrande, bjerge og meget mere.  

 

BESØG I TOWNSHIPS - DELTAG I EN 

UDFLUGT TIL LOKALE TOWNSHIPS OG 

SKOLER 

Du har nu mulighed for at besøge den mindre 

velbjergede del af befolkningen som lever i 

Townships rundt om de de større byer. Her vil 

du kunne komme på besøg hos lokale skoler - i 

private hjem og opleve hvordan man lever me-

get sparsomt i de selvbyggede huse.  

 

GOLF I SYDAFRIKA - EN AF DE BEDSTE 

GOLFDESTINATIONER I VERDEN 

Sydafrikas sommer ligger oveni vores vinter, 

hvilket udvider den europæiske golfsæson fra 

oktober til april. De frodige og utrolig smukke 

baner gør sammen med det behagelige klima 

Sydafrika til en af de bedste golfdestinationer i 

verden.  

 

BESØG NATIONALPARKEN MED MERE END 

600 ELEFANTER SAMT ALLE BIG FIVE  

Addo Elephant National Park er med et areal på kun 78 km2 en af de små natio-

nalparker i Sydafrika. Den ligger 70 km nord for Port Elizabeth og er udgangs-

punkt for en af Sydafrikas smukkeste vejstrækninger, The Garden Route. Parken 

blev oprettet i 1931 for at bevare de sidste elefanter i området. Den tætte, men 

lave bevoksning giver de besøgende godt udsyn 

til det rige dyreliv; ud over ca. 600 elefanter 

ses bl.a. næsehorn og eland (antilope). Garden 

Route er et område langs den sydlige kyst af 

Sydafrika i provinsen Western Cape. Det stræk-

ker sig fra Mossel Bay til Storms River langs ho-

vedvej N2 og inkluderer byer som Mossel Bay, 

George, Knysna, Oudtshoorn, Plettenberg Bay 

og Nature’s Valley.  

 

Ovenstående er blot nogle eksempler på, hvad der er mulighed for at kombinere 

jagtrejsen til Malpepo med. Vi udarbejder gerne et detaljeret tilbud på hvad der 

måtte ønskes.  

Vi håber at arrangementet har din interesse, og beder dig venligst give besked snarest muligt. 

 

Endvidere er vi selvfølgelig til tjeneste med alle oplysninger om arrangementet, som du måtte 

ønske. 

 

Med venlig hilsen 

BUHLS JAGTREJSER 

 

 

 

Henning Olsen  
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Følgende våben kan lejes hos Malpepo: 

 

Riffel Kikkert Kaliber Lyddæmper 

Winchester Zeiss 3-9 30-06 Ja 

Winchester      Zeiss 3-9          375 HH     Ja 

Sauer/Weatherby (links) Zeiss 3-9                   9,3 x 64   Nej 

Weatherby              Leopold 3-9  22-250     Ja 

Carl Gustav 1900 Leopold 3-9 6,5 x 55 Nej 
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MALPEPO SAFARIS 


