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Revirbeskrivelser: 
Eskildsen Safaris er danskejet og deres jagtfarm SHOBI 
er beliggende  kun ca. 50 kilometer til Phalaborwa med den 
centrale gate til Kruger Nationalparken og med en lille lufthavn, 
man kan flyve til fra Cape Town eller Johannesburg. Der er lidt 
kortere til Hoedspruit. Farmen ligger langt fra store veje, så det 
er et sted med fred og ro, og den ligger et sikkert sted. Shobi 
ligger tæt på andre farme, hvor vi også tilbyder jagter. 
Naturoplevelser er omdrejningspunktet når du besøger vores 
farm Shobi. Shobi er en smukt beliggende farm med et kuperet 
terræn med mange udsigtspunkter ud over den flod, der over 
cirka 5 kilometer strækker sig gennem farmen, og hvor Shobi 
over et godt stykke ejer begge flodbredder. 

Af dyr kan nævnes impala, bushbuck, nyala, wilderbeest/gnu, 
zebra, waterbuck, klipspringer, grey duiker, steenbok, kudu, 
Sharpe's Grysbock, hyæne, sable antilope, bushpig, vortesvin, 
giraf, leopard, sjakal, african wilddogs, forskellige kattedyr og et 
meget varieret fugleliv. Desuden ligger Shobi nabo til et 
reservat med The Big 5, hvorfor vi ofte på Shobi har mulighed 
for at opleve og fotografere endnu flere dyr, hvis ikke man 
hellere vil køre en tur til Kruger nationalparken. 

Indkvartering:  
Nye huse - efter en brand i 2018, hvor det nyeste af husene 
brændte ned, har vi brugt 2019 til at genopbygge og forbedre 
faciliteterne på Shobi. Det tidligere hus var på 2 etager og er nu 
erstattet af 2 nye flotte 1-etages gæstehuse. Og det er luksus. 
Hvert hus har 2 dobbeltværelser, bad, udendørs bad, stue, 
køkken, aircon, terrasse med udsigt over floden/flodlejet m.m. 
Med det andet hus på Shobi har vi nu plads til ialt 15 gæster. 
 

Transport:  
Med fly til Hoedspruit via Johannesburg, hvor du bliver  
afhentet og transport til jagtområdet. Al transport i 
forbindelse med jagten er inkluderet i arrangementet. 
 

Tidspunkt:  
Jagten kan finde sted efter nærmere aftale i 
jagtsæsonnen i Sydafrika, som er fra midt januar til 
mid december.    
  
Prisberegning pr. jæger:  

Jagt med professionel jæger (PH) 
Indkvartering og ophold inklusive alle måltider. 
Al persontransport i Sydafrika inklusiv transport fra og 
til  lufthavnen i Hoedspruit. 
Al kørsel i terræn under jagten (4x4) 

Sydafrika  
Jagt i Sydafrika  

hos Eskildsen Safari 
 

http://www.gamekeeper.dk/


Gamekeeper & Buhls Jagtrejser A/S ● Vejlevej 274 ● DK-7323 Give 

tlf.: +45 76704100 ● +45 97267418 ● www.gamekeeper.dk 

Skinner, tracker, samt klargøring af trofæer, skind mv. 
til lokal konservator  
Alle jagttilladelser i Sydafrika 
Alle drikkevarer inklusiv drikkevare med alkohol  
i rimelige mængder.  
Daglig vaskeservice/rengøring 
15% sydafrikansk moms 
 

 
Pris i alt pr. jæger pr. dag jagt 2:1 .. DKK  1.900,-  
Pris i alt pr. jæger pr. dag jagt 1:1 .. DKK  2.400,-  
Ankomst- og afrejsedag beregnes i alt som én dag.   
 
Eventuelle tillæg/fradrag: 
Flybillet København / Johannesborg/ Hoedspruit t/r  
(p.t. fra ca. DKK 6.000,-) 
Leje af våben DKK 150,- pr. dag inklusiv ammunition 
Trofæafgifter - se trofæprislisten  
 
Prisberegning pr. ikke jagende ledsager: 
Ophold med helpension 

  
Pris i alt pr. ledsager  
Pris i alt pr. ledsager pr. dag ................ DKK  1.200,-  
Pris i alt pr. ledsager (børn under 12 år) ..... DKK  600,-  
 

Trofæafgifter: 
Bavian .............................................. DKK  300,- 
Bushbuck .......................................... DKK  4.900,- 
Bushpig ............................................. DKK  3.000,- 
Eland ................................................ DKK tilbud 
Elefant .............................................. DKK tilbud 
Giraf ................................................. DKK 9.000,- 
Grey Duiker ....................................... DKK 1.800,- 
Hyæne .............................................. DKK 3.500,- 

Impala .............................................. DKK 2.000,- 
Klipspringer ....................................... DKK 5.500,- 
Kudu op til 52” ................................... DKK 12.000,- 
Kudu over 52” til 57” .......................... DKK 15.000,- 
Kudu over 57” .................................... DKK 20.000,- 
Leopard ............................................. DKK tilbud 
Løve ................................................. DKK tilbud 
Sable ................................................ DKK tilbud 
Sharps Grysbok .................................. DKK 7.500,- 
Sjakal ............................................... DKK 250,- 
Steenbok ........................................... DKK 2.500,- 
Vortesvin ........................................... DKK 2.000,-  
Warterbuck ........................................ DKK 10.000,- 
Blue Wildebeest.................................. DKK 6.000,- 

Zebra ................................................ DKK 6.500,- 
 
Ønsker du at reservere ovennævnte revir, bedes du 
venligst givet besked snarest, samt fremsende en kopi 
af dit alm. pas, EU våbenpas, jagttegn og våben-
tilladelse, samt et depositum på DKK 7.500,- pr. jæger. 
 
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. 
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Med venlig hilsen 
GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER 
 
 
Henning Olsen 
e-mail: ho@buhlsjagtrejser.dk 
tlf.: direkte +45 2163 6621 
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