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Hochfeld - Khomas Hochland - Sivatagi vadászat

Klasszikus antilop szafari

SAFARI vadászat
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HANGULATOS, KÉNYELMES  SZOBÁK 
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A “SAFARI” Vadászatok alkalmával nem 
csak kizárólag egy Farm területére 
szervezzük a vadászatot, hanem a vendég 
által elejteni kívánt vadak fellelhetősége 
szerint kerül leszervezésre a vadászat. 
Több különböző Farmon van lehetősége 
vadászni a vendégnek, így színesebb a 
program.  

A TERÜLETEK KÖZTI 
SZÁLLÍTÁSÉRT NEM SZÁMOLUNK 
FEL SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGET! 

Mivel a terület nagysága, illetve a vadak 
különböző helyű-területű elhelyezkedése 
miatt, elképzelhető hogy a vendégek reggeli 
után az egész napot kint tölt ik a 
vadászterületen. Amennyiben a vadászat 
eredményessége ezt szükségessé teszi, úgy az 
ebédidő t a vadászterü le ten tö l t ik . 
Természetesen a hivatásos személyzet 
f e l k é s z ü l t e n , n a g y g y a k o r l a t t a l , 
színvonalasan látja el a klasszikus szafarit 
kedvelő vendégeinket. 

Gazdag reggeli választék, ami áll hideg tál 
jellegű büfé reggeliből, illetve ugyanúgy 
megjelenik mellette a meleg reggelik 
palettája is.  
A vacsorák alkalmával aszatlra kerülnek a 
vendégeink által elejtett vadak igen finoman 
elkészített fogásai! 
Az étkezések hangulatát emeli a vendégek 
által elejtett vadakból készült változatos 
ételek, természetesn ugyanúgy részese a 
konyhának a jellegzetes Afrikai ízek világa. 

A konyhai személyzet tapasztalata minden 
igényt kielégítően rendelkezésre áll a 
vendégeknek, és ha esetleg vegetáriánus, 
vagy diabetikus vendégek érkeznek úgy az 
Ő kérésüket is figyelembe tudják venni. 
A szolgáltatások közé tartozik a mosatás is, 
amiért felárat nem számolnak. 
Lehetőség van fegyverbérletre. 
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1./ csomag
5 napos csomagvadászat:
1/1-es formában
2350.-€

2/1-es formában
2030.-€

Oryx, Hartebeest, Varacskos 
disznó elejtésével

2./ csomag
5 napos csomagvadászat:
1/1-es formában
2600.-€

2/1-es formában
2420.-€

Oryx, Springbock, Varacskos 
disznó, Hartebeest elejtésével

3./ csomag
7 napos csomag vadászat:
2/1-es formában  
4100.-€

1/1-es formában
4500.-€

Oryx, Springbock, Varacskos 
disznó, Hartebeest, Fehérfarkú 
Gnú, Steinbock elejtésével

4./ csomag
7 napos csomag vadászat:
2/1-es formában
3900.-€

1/1-es formában
4200.-€

Impala, Oryx, Springbock, 
Varacskos disznó, Hartebeest, 
Duicker, Steinbock elejtésével

5./ csomag
7 napos csomag vadászat:
2/1-es formában
3700.-€

1/1-es formában
4000.-€

Oryx, Springbock, Varacskos 
disznó, Csíkos Gnú, Duicker, 
Steinbock elejtésével.

A vadászcsomag ára tartalmazza  - 1 fő vadász részére - a fent említett nagyvadak kilövési díját, a szállás és 
a teljes ellátás díját – napi 3-szori étkezéssel, alkoholmentes italokkal, mosatással -, a hivatásos vadász napi 
díját, vadászautó használatát kilométer megkötés nélkül, a szállás és a teljes ellátás díját – napi 3-szori 
étkezéssel, alkoholmentes italokkal, mosatással. 
Amennyiben a csomagban szereplő vadak valamelyike nem kerül terítékre (kivéve sebzés), úgy a 
vadászcsomag ára az egyéni árjegyzékben szereplő vad elejtési díjának a 60%-val csökken.

CSOMAGVADÁSZATOK 2023
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ÁRAK   NAMIBIA 2023

Vadászat egyéni árjegyzék szerint:  

VADFAJOK  EURO  VADFAJOK  EURO 
Eland   1500,00  Blessbock  550,00 
Impala   575,00  Hiúz   600,00 
Csíkos Gnú  900,00  Steinbock  250,00 
Fekete Gnú  1100,00  Zebra   800,00 
Springbock  390,00  Oryx   460,00 
Kudu   1300,00  Vízibak   2,000.00 
Strucc   300,00  Zsiráf   2,500.00 
Duicker   250,00  Barna hiéna  3500,00 
Varacskos disznó  370,00  Sable / Fekete Lóantilop kérésre 
Hartebeest  500,00  Gepárd   kérésre 
Klippspringer  1000,00  Nyala   kérésre 
Sakál   ingyenes  Roan / Fakó Lóantilop kérésre 

Sebzés elejtésnek számít! 

Napi díjak: 
1/1-es vadászat: 250.- Euro/vadász/nap  
2/1-es vadászat: 200.- Euro/vadász/nap  
Nem vadász kísérő vagy pihenőnap: 100.- Euro/fő/nap  
Fegyverbérlet: 30.-Euro/nap/fegyver + lőszer 
Vadászati engedély: 30.- Euro / vadász 
Reptéri transzfer: 120.-€ / vadász 
Szervezési díj: 200.-€ / vadász 

A napi díj tartalmazza:  
A szállást, teljes ellátással, (reggeli,ebéd,vacsora),  
alkoholmentes italfogyasztást, hivatásos vadász díját, vadászautó használatát. 

További költségek: 
repülőjegy                       
vízum: beutazáskor reptéren kell intézni: 80 .- USD     
trófeák előkészítése magyarországi szállításra: 45.-€/trófea 
trófeák hazaszállításának a díja, beléptetése, vámolása, spedíciós költségek 

A napi díj nem tartalmazza:  

-  a repülőjegy árát, a vízum díját, fegyverbérlet díját,  
-  trófeák előkészítése szállításra 
-  az alkoholos italokat és a borravalót, telefon költségeket, egyéb a vadászaton kívüli  
 fakultatív programok díját,  
-  a megérkezés - elutazás napjának díját, amennyiben nem vadászik: 100,- Euro/Vendég,  
 amennyiben vadászik, úgy az teljes vadásznapnak számít.  
-  a trófeák feladásának, csomagolásának és hazaszállításának díját,  
- szervezési díjat 
-  reptéri transzfert
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Varacskos disznók hazája

w w w . a f r i c a n h u n t. h u  

A magasföldi rész 
régóta ismert kíváló 
varacskos disznó 
állományáról
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Namíbia szavannáin…..

…ÖNT  IS  VÁRJA 
AFRIKA 
VARÁZSA! 
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