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SYDAFRIKA 2018
- Harry Claassens Safaris

SYDAFRIKA
Mata Mata - Kalahari Lodge

Det är faktiskt ingen överdrift när vi säger 
att vårt jaktarrangemang med Harrys 
Claassens är bland det bästa som finns i 
Sydafrika! Harry som äger och driver far-
men tillsammans med sin fru, är en sann 
gentleman och mycket serviceinriktad. 
Jägarens önskemål är alltid i fokus och 
man gör sitt yttersta för att allt ska vara 
till belåtenhet. 

På farmen finns ett urval av Afrikas för-
nämsta antiloper och ett mycket stort vilt-
bestånd med troféer i absolut toppklass.  
Jaktmarken är belägen i den nordvästra 
provinsen av Sydafrika, endast 20 km 
från gränsen till Botswana, och består av 
övervägande bushsavann med olika typer 
av akacior. Vissa områden med mycket 

täta buskage, terrängen är lätt kuperad. 
Bästa jakttid här är april – september. 
Området kring Kalahari är malariafritt. 

Alla jaktgäster möts på flygplatsen av 
Harry själv eller en representant, här får 
man hjälp med tullformaliteter. Sedan 
väntar ca 7 timmars bilfärd till farmen. 

På farmen finns 10 bäddar och man bor 
två i varje rum. Det finns tillgång till 
el 220V varmt/kallt vatten och dusch 
och toalett. Daglig tvätt och städservice. 
Inkvarteringen håller en mycket hög klass 
med egen bungalow, tillgång till swim-
mingpool, och mat och dryck av bästa 
kvalité. Maten som erbjuds består till stor 
del av kött från de vilt som nerläggs. 

Dagen börjar tidig morgon då du väcks av 
personalen på farmen. Du får frukost med 
te, kaffe, juice innan du åker ut på jakten. 
Det tas med dryck och eventuellt lunch ut. 
Är ni ute hela dagen har man en paus ute 
i bushen och äter lunch och återvänder till 
farmen på kvällen.

All jakt arrangeras efter jägarens önskemål 
men företrädesvis som ren smygjakt i en 
kombination med terrängfordon för att 
underlätta transporterna i jaktområdet. 
Ingen jakt från bil är bruklig. 

Välkommen att boka!

Harry Claassen
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Priser i USD
En jägare med en guide 
400/dag/ jägare

Två jägare med en guide 
300/dag/ jägare

Icke jagande 175/dag/ 
person

Licenser och tillstånd 150 

Inkluderat i priset är:
# Jaktguider, spårare, skinnare 
# Helpension 
# Alla transporter under jakten.
# Daglig tvättservice.
# Förbehandling av troféer
# Leverans av troféer till konservator i Sydafrika.
# Statlig moms på arrangemanget.
# Jaktlicenser
# Hjälp med bevakning av konservator arbetet och förberedelser för 
utförsel och transport till Sverige.

Tillkommer på priset:
# Troféavgifter enl. prislistan om inte annat anges i arrangemanget.
# Flygbiljett till Sydafrika
# Transfer t/r flygplatsen i Johannesburg 250 USD/person
# Konservator kostnader.
# Transport av troféer till Sverige.
# Ev. avbeställningsförsäkring.
# Dricks till guider och personal.
# Införseltillstånd till Sverige.
# Ev. hotell före/efter jaktarrangemanget.
# Ev. avgift för transport av vapen. 

Troféavgifter i USD
Baboon    50 
Black Wildebeest  950 
Blesbuck    400 
Blesbuck (White)   500 
Blue Wildebeest   950 
Bushbuck    500* 
Bush Pig    500*
Duiker Blue     750* 
Duiker Grey    400 
Duiker Red    750* 
Eland     1950 
Gemsbuck    1200  
Hartebeest    950 
Impala     400 
Jackal     50 
Klipspringer    750* 
Kudu     1950 
Mountain Reedbuck   500* 
Nyala     2750 
Oribi     750* 
Springbuck (Common)   400 
Small Cats (Lynx, Cerval)  400 
Springbuck (White)   750* 
Steenbuck    400 
Springbuck (Black)   750* 
Zebra             1 200
Warthog    400 
Waterbuck   1950
Sabel    6500
Buffalo    13500
Roan POR 
* Vilt andra områden 

SYDAFRIKA 2018
- Harry Claassens Safaris 

Boka 6 jaktdagar 
hos familjen 
Claassens och få 
en gratis Oryx  
eller Wildebeest. 


