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NAMIBIA
- Jaktfarm Transvaal

Storviltjakten i Afrika 
såg sin gryning i början av 
1920- talet och för ¨välbär-
gade sportsmen¨ blev brit-
tiska Östafrika ett eldorado 
med sina enorma viltstam-
mar, fantastiska natur och 
sin storslagenhet. 
Framförallt kom jägarna 
från det dåvarande brit-
tiska imperiet. För den 
tysktalande delen av världen 
blev Sydvästafrika landet 
dit jägarna färdades för att 
få uppleva ¨the dark con-
tinent¨. Här fanns samma 
slags vilt som i östra Af-
rika med storviltet i norr 
och antiloper företrädesvis 
längre söderut. Idag heter 
landet Namibia och har på 
senare år etablerat sig som 
ett av Afrikas bästa jakt-
länder med fina jaktarrang-
emang till prisnivåer som är 
acceptabla för vanliga jägare. 
Jakten i Namibia arrang-
eras antingen i helt öppen 
bushsavann eller på mycket 
stora hägnade jaktfarmer. 

I Namibia kan man jaga från första 
februari till den trettionde november. 
Terrängen varierar från stenig bergster-
räng till platt träd och bushsavann som är 
mycket lättjagad.

På jaktfarm ¨Transvaal¨ som ägs av famil-
jen Peter och Irma Heimstädt och sönerna 
Fani och Claus arrangerar vi jakt av myck-
et hög klass.  Här finns möjlighet att jaga 
de flesta av Afrikas antiloper liksom både 
Burshells och Hartmaan´s  Zebra, Eland, 
Black och Blue Wildebeest samt Giraff.

Farmen ingår i Etosha Conservancy som 
består av 200 000 ha. Jaktmarken i när-
området består av drygt 10 000 ha. Mar-
ken består av omväxlande Mopaneskog 
och ¨bushmann grass¨. Här finns mycket 
vilt och med exceptionellt fina troféer.

För inkvartering finns tillgång till fem 
mycket fina dubbelrum med bad och toa-
lett samt kylskåp. I anslutning till sovrum-
men finns ett större rum som används som 
gemensamhetsutrymme och som har en 
bedårande utsikt över närliggande vatten-
hål på jaktmarken.

Här kan man efter jakten sitta och prata 
om dagens upplevelser, se viltet samlas för 
att dricka och njuta av en ¨sundowner¨ 
som serveras väl tempererad ifrån husets 
bar! För gästerna finns också tillgång till 
en mindre swimmingpool liksom cyk-
lar för den som är intresserad av sådana 
aktiviteter.

NAMIBIA
- Jaktfarm Transvaal 2019

Vill man kombinera sin jaktvistelse i 
Namibia med andra aktiviteter kan vi ar-
rangera utflykter till Etosha Nationalpark, 
Waterberg Plateau och andra sevärdheter. 
Det går också att kombinera arrang-
emanget med havsfiske efter bl.a haj.
Önskemål om dessa aktiviteter måste 
planeras före avresan och priser lämnas på 
begäran för de olika arrangemangen eller i 
kombination.

Jakten och arrangemangen på jaktfarm 
¨Transvaal¨ är av absolut bästa klass och 
med en påtagligt charmerande gästfrihet 
från familjen Heimstädts sida.
Här finns också på en sammanhängande 
jaktmark med det finaste vilt som kan 
erbjudas i Afrika. För den enskilda jägaren 
eller för hela familjen bjuder jaktfarm ¨Tr-
ansvaal¨ på det mest spännande av äventyr!
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Prislista - EURO

Licenser / tillstånd                  150 €
Jakt en jägare med en guide (1x1)  260 € / dag        
Jakt två jägare med en guide (2x1) 210 € / dag   
Medföljande per dag (ej jagande), 
ankomst dag och avresedag för jägare 115 €

Pris per dag per person för utflyktsdag/sight-
seeing och/eller havsfiske: 265 €. 

Inkluderat i priserna är:
Transport av troféer till konservator i Namibia
Transfer mellan flygplatsen och farmen
Alla transporter under jakten
Spårare, skinnare
Helpension, ej drycker
Daglig tvättservice

Ej inkluderat i priserna är:
Flyg till Namibia 
Konservatorkostnader
Packning och hemtransport av troféer 
Cape skinning 30 €, fullmontage 60 €
Drycker
Ev. avgift för transport av vapen

Övrig Information
Vapen finns att hyra till ett pris av 30 € per jaktdag, 5 € per skott.
Jakt är inte tillåtet utan guide.
Ankomst och avresedag räknas inte som jaktdag utan som vilodag 
Minsta tillåtna kaliber är 30-06. (tung och hård kula rekommenderas)
Ca 40 patroner är lagom att ta med 
Kompletterande arrangemang måste beställas och bokas i förväg.
För skadeskjutet vilt där blodspår kan konstateras betalas full avgift.

Troféprislista EURO
Kudu    1200
Oryx   435
Warthog  410
Blesbock  435
Black Wildebeest            950
Blue Wildebeest 700
Zebra (Burshell´s) 700
Zebra (Hartmaan´s) 800 
Waterbuck            2000
Klipspringer                  * 
Black Faced Impala       *
Nyala                             *
Sabel                              *
Eland             1400
Red Hartebeest     435
Springbok  380
Impala    480
Steenbok  315
Giraffe              1980
Damara Dik-Dik          1200
Duiker   315
Lechwe             3000
* På förfrågan. 

Hondjur 
Black Wildebeest 250
Blue Wildebeest 200
Hartebeest (Cape) 200
Springbok  150


