Daglig rate priser
6-star lodge

-

-

-

-

Daglig rate – Jæger:
Per jagtdag 1:1: 670 Euro
Per jagtdag 2:1: 620 Euro

4-star lodge
Daglig rate – Jæger:
Per jagtdag 1:1: 270 Euro
Per jagtdag 2:1: 240 Euro

Daglig rate – Ledsager:
Per dag for ledsager: 440 Euro

Daglig rate – Ledsager:
Per dag for ledsager: 190 Euro

Ankomst & Afrejsedag:
Ankomstdagen og afrejsedagen afregnes som en halv dag til
ledsagerpris. Det vil sige, at både jægere og ledsagere afregnes
en daglig rate på 220 Euro pr. person for ankomstdagen og
ligeledes en daglig rate på 220 Euro pr. person for afrejsedagen.
Ankomstdagen og afrejsedagen er uden jagt.

Ankomst & Afrejsedag:
Den halve ankomstdag og den halve afrejsedag er uden beregning
ved alle safarier der bliver afholdt i 2018 & 2019. Denne rabat er
en del af vores åbningstilbud. Rabatten gælder både jægere og
ledsagere. Ankomstdagen og afrejsedagen er uden jagt.

Storvildtjagt:
Der er ingen ekstra daglig rate opkrævning ved storvildtjagter

Storvildtjagt:
Foruden den normale daglig rate pris for jægere, så skal der
påregnes et ekstra tillæg på 50 Euro pr. jagtdag ved storvildtjagt.

Daglig rate prisen inkluderer følgende:
Alt kørsel i terræn på jagt
Luksus indkvartering og ophold på 6-stjernet lodge
Helpension på lodgen samt fri bar/minibar
Daglig vaskeservice/rengøring
Alle jagttilladelser i Sydafrika.
15% sydafrikansk moms på den daglige rate
Skinning og saltning af trofæer foretages af Diana Konservering,
og forudsætter at Diana konservering forestår
monteringsarbejdet.
Ved booking er hele logen reserveret til dig/jer
Transfer til og fra Port Elizabeth lufthavn
Lokal tracker hjælper til på jagten
1-2 nattejagter er inkluderet i prisen (trofæafgifter er ikke
inkluderet)
Daglig rate prisen inkluderer ikke:
Flybillet tur/retur
VIP guide ved ankomst til Johannesburg lufthavn (personlig
våbensupport)
Trofæafgifter i henhold til prisliste
Drikkepenge til PH og camp personale
Udstopning og hjemsendelse af trofæer
Dip & Pack af trofæer
Leje af våben og ammunition (kan tilkøbes)
Rejse- og afbestillingsforsikring
Wellness behandlinger
Aktiviteter/udflugter der ikke er inkluderet (kan tilkøbes)
Hvad der ikke er nævnt under inkluderet i prisen

Kan tilkøbes:
Udflugter jf. udflugtsprogram for 6-stjernet lodge
Leje af våben og ammunition
VIP guide ved ankomst til Johannesburg lufthavn (personlig
våbensupport)
Wellness behandlinger

-

-

-

Daglig rate prisen inkluderer følgende:
Alt kørsel i terræn på jagt
Indkvartering og ophold på 4-stjernet lodge
Helpension på lodgen
Daglig vaskeservice/rengøring
Alle jagttilladelser i Sydafrika.
15% sydafrikansk moms på den daglige rate
Skinning og saltning af trofæer foretages af Diana Konservering,
og forudsætter at Diana konservering forestår
monteringsarbejdet.

Daglig rate prisen inkluderer ikke:
Flybillet tur/retur
VIP guide ved ankomst til Johannesburg lufthavn (personlig
våbensupport)
Trofæafgifter i henhold til prisliste
Drikkepenge til PH og camp personale
Udstopning og hjemsendelse af trofæer
Dip & Pack af trofæer
Leje af våben og ammunition (kan tilkøbes)
Rejse- og afbestillingsforsikring
Wellness behandlinger
Transfer til og fra Port Elizabeth lufthavn (kan tilkøbes)
Øl, vin, drinks og alkohol (kan tilkøbes)
Aktiviteter/udflugter der ikke er inkluderet (kan tilkøbes)
Hvad der ikke er nævnt under inkluderet i prisen
Kan tilkøbes:
Udflugter jf. udflugtsprogram for 4-stjernet lodge
Leje af våben og ammunition
VIP guide ved ankomst til Johannesburg lufthavn (personlig
våbensupport)
Øl, vin, drinks og alkohol (Kan tilkøbes i baren)
Transfer til og fra Port Elizabeth lufthavn pr. person 230 Euro,
(tur/retur)
Ønsker du/I at bo alene på lodgen kan denne reserveres som
privat lodge for 100 Euro pr. dag
Natjagter af en varighed på 2-2 ½ time kan tilkøbes for 115 Euro.
(Trofæafgifter er ikke inkluderet)

Side by Side Safaris
Oversigt over ydelser omfattet ved henholdsvis
6-stjernet og 4-stjernet safaripakker:
6-stjernet safaripakke

4-stjernet safaripakke

Jagt
Mulighed for jagt på op til 79 forskellige vildtarter

Mulighed for jagt på op til 32 forskellige vildtarter

Al jagt sker sammen med ejerne af Side by Side Safaris: Flemming og Bjørn Georg Jensen,
som begge er erfarne, uddannede professionelle jægere
Alle måltider og socialt samvær I øvrigt foregår sammen med ejer-familien:
Lene, Flemming og Bjørn Jensen
1 eller 2 nattejagter indgår I den daglige rate

Jagt sker sammen med engelsktalende, erfaren sydafrikansk
professionel jæger
Måltider indtages sammen med den professionelle
sydafrikanske jæger, som I øvrigt er til rådighed med råd
og dåd under hele safarien
Nattejagt kan arrangeres formedelst 110 € per jagt

Erfaren lokal sporer deltager i alle jagter

Lokal sporer kan rekvireres efter behov

Drivjagt (f.eks. på Springbok) og gåsejagt kan arrangeres

Drivjagt er ikke inkluderet I pakken

Ingen ekstra opkrævning på daglig rate ved jagt på storvildt (trofæafgifter tilkommer)

Jagt på storvildt kan tilkøbes for 50 € per jæger per dag (ekskl.
trofæafgifter)

Indkvartering
Luksus indkvartering for op til 14 gæster i et selskab

Indkvartering af høj standard for op til 10 gæster i et selskab

Når booking er bekræftet, er hele lodgen reserveret til dit selskab, uanset antal gæster

Hele den 4-stjernede lodge kan reserveres til ét selskab mod et
ekstra gebyr på 100 € per dag
Standard morgenbord tilberedt af lokal kok

Luksus morgenbord hver morgen, omfattende bl.a.: Årstidens friske frugter, udvalg af
oste, hjemmelavede vildtpølser, æg tilberedte efter ønske, friskpressede juices og
friskbagt brød direkte fra ovnen
Varmt frokostmåltid tilberedt af vores egen gourmet kok

Standard frokost tilberedt af lokal kok

Tre-retters middag med lokale specialiteter som f.eks. friskfanget hummer og forskellige
vildtspecialiteter tilberedt af vores egen gourmet kok
Individuel indkvartering I 80 kvadratmeter store luksus bungalows,
alle med panorama udsigt over terrænet
Middage serveres med et bredt udvalg af de bedste sydafrikanske vine

Standard middag tilberedt af lokal kok

Fri minibar med vine, øl og øvrige alkoholiske og ikke-alkoholiske drikke efter ønske
under hele opholdet
Transport til og fra Port Elizabeth Airport ved medlem af ejer-familien – Lene, Flemming
eller Bjørn Jensen – er inkluderet i prisen for safarien
20 meter lang "infinity" swimming pool med storslået udsigt over terrænet og mindre sø
i dalen under, hvor dyrene kommer for at drikke
Privat terrasse

Vine, øl og øvrige alkoholiske og ikke-alkoholiske drikke
kan købes I baren under hele opholdet
Transport til og fra Port Elizabeth Airport ved engelsktalende
professionel jæger – 230 € per person
5 meter swimming pool med udsigt til flodseng

Åbne ildsteder I alle hytterne

Åbne ildsteder i to af lodgens værelser

TV I alle hytter– med DVD, Apple TV og Chromecast

Nej

Gratis WiFi

Gratis WiFi

Privat stuepige
Daglig vaskeservice inkluderet
Rengøring og pudsning af fodtøj efter hver dags aktiviteter

Fælles stuepige for alle værelser
Vaskeservice til rådighed
Nej

Individuelle våbenskabe I alle hytter

Fælles våbenskab

Indkvartering i nybygget lodge med udsigt over flodseng
Udvalg af de bedste sydafrikanske vine kan købes

Fælles terrasse

Sightseeing og wellness
Privat udendørs bruser og Jacuzzi

Nej

Stort badekar og bruser I luksus badeværelse

Kun bruser

Wellness behandlinger i lodgen efter aftale

Nej

Foto-ekskursioner og andre sightseeing aktiviteter kan arrangeres

Foto-ekskursion og anden sightseeing kan arrangeres efter
aftale (særskilt betaling)

Fluefiske ekskursioner til eksklusive fiskelokaliteter arrangeres under ledelse af
en af Sydafrikas førende sportsfiskeguides

Nej

Side by Side Safaris
Trophy pricelist
Species

Axis Deer
Baboon
Barbary Sheep
Blackbuck
Blesbok, Common:
Medal trophy (SCI)
Blesbok, Common:
Trophy below medal (SCI)
Blesbok, Copper
Blesbok, Painted
Blesbok, White
Bontebok
Bushbuck, Cape
Buffalo, Asian Water
Buffalo, Cape:
Medal trophy (SCI)
Buffalo, Cape:
Trophy below medal (SCI)
Bush Pig – on bait
Caracal (Lynx)
Duiker, Blue
Duiker, Brown Bush
Eland, Cape
Eland, Livingstone
Fallow Deer
Four Horned Sheep
Genet Cat

Price in
Euro

Huntable
at 6-star
lodge

3450
370
4800
7600
700

√
√
√
√
√

500

√

P.O.R
P.O.R
1500
2700
1250
8500
17000

√
√
√
√
√
√
√

P.O.R

√

1500
1350
2500
600
2700
4.400
1500
2000
550

√
√
√
√
√
√
√
√
√

Giraffe

4500

√

Grysbok, Cape
Hare, Cape
Hartebeest, Red
Hippopotamus
Hog Deer
Ibex, Nubian
Impala, Southern:
Medal trophy (SCI)
Impala, Southern:
Trophy below medal (SCI)
Impala, Black
Impala, White
Jackal, Black Backed
Klipspringer
Kudu, East Cape
Lechwe, Common
Lechwe, Nile
Monkey, Vervet
Mouflon
Nyala

2500
75
1350
P.O.R
3100
P.O.R
800

√
√
√
√
√
√
√

500

√

5500
P.O.R
350
2600
1800
3200
23000
100
4800
2800

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Huntable
at 4-star
lodge

Species

Price in
Euro

Huntable
at 6-star
lodge

Huntable
at 4-star
lodge

3000
13000
2600
P.O.R
P.O.R

√
√
√
√
√

√

√

Oribi
Oryx, Arabian
Oryx (Gemsbok)
Oryx, Golden
Oryx, Painted

√

Oryx, Scimitar Horned

3700

√

√

Ostrich
Pére David´s Deer
Porcupine
Red Stag
Reedbuck, Common
Reedbuck, Mountain
Rhino, White

1000
4800
400
5500
1700
800
90000

√
√
√
√
√
√
√

√

Roan, Southern

13800

√

40
3300
13000
P.O.R
1100
1800
2600
P.O.R
600

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

450

√

√

2600
800
2600
P.O.R
1800
75
600

√
√
√
√
√
√
√

√
√

√

Rock Rabbit (Dassie)
Rusa Stag
Sable: above 39 inches
Sable: up to 39 inches
Springbok, Black
Springbok, Black Faced
Springbok, Blue
Springbok, Coffee
Springbok Common
Medal trophy (SCI)
Springbok, Common:
Trophy below medal (SCI)
Springbok, Copper
Springbok, Kalahari
Springbok, Marula
Springbok, Painted
Springbok, White
Springhare
Steenbok

√

Tsessebe

4500

√

Vaal Rhebok
Warthog
Waterbuck, Common
Wildebeest, Black
Wildebeest, Blue
Wildebeest, Golden
Wildebeest, Kings
Zebra, Burchell´s
Zebra, Cape Mountain
Zebra, Hartmann´s

2500
1000
2400
1200
1200
5000
P.O.R
1600
3500
3750

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√

√
√
√

√

√
√

√
√
√
√
√

√

√

√
√
√

√

√
√

√
√
√

√

