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Afriški  safari  običajno  ni  poceni.  A  v  sodelovanju  z  našimAfriški  safari  običajno  ni  poceni.  A  v  sodelovanju  z  našim
partnerjem  v  Južnoafriški  republiki  imamo  partnerjem  v  Južnoafriški  republiki  imamo  lovlov v  dolini  reke v  dolini  reke
Limpopo Limpopo v sezoni 2019 v sezoni 2019 po izjemno ugodnih pogojih.po izjemno ugodnih pogojih.

Afriški  safari  v  najboljšem  časuAfriški  safari  v  najboljšem  času
Od aprila do novembra je sušno obdobje afriške zime, ko je vidljivost  na terenu največja, hkrati paOd aprila do novembra je sušno obdobje afriške zime, ko je vidljivost  na terenu največja, hkrati pa
divjad redno obiskuje napajališča.  Ob obilici divjadi je uspeh lova zagotovljen. Zato je lov na zalazdivjad redno obiskuje napajališča.  Ob obilici divjadi je uspeh lova zagotovljen. Zato je lov na zalaz
v kombinaciji s čakanjem ob vodi izjemno uspešen in selektiven. Tako je dejansko možna izbirav kombinaciji s čakanjem ob vodi izjemno uspešen in selektiven. Tako je dejansko možna izbira
odstrela želene vrste divjadi, kot tudi njene  ustrezne trofejne vrednosti.odstrela želene vrste divjadi, kot tudi njene  ustrezne trofejne vrednosti.

Program 10-dnevnega safarija je sledeč: 
1. dan: Odhod;  letalski prevoz za Johannesburg
2.  dan:  Prihod  v  JAR.  Po  ureditvi  vstopnih
formalnosti  cestni  prevoz v  lovišče.  Namestitev v
bungalovih 
3. - 8. dan: 6 dni lova 
9.  dan: Prevoz na letališče Johannesburg in večerni
let za Evropo s prihodom na 10. dan. Zaključek.
varianta: ogled Kruger narodnega parka ali po želji
dodatni lovni dan - dogovor udeležencev.
10. dan: Prevoz na letališče in večerni let  za Evropo
ter 11. dan prihod na izhodiščno mesto in zaključek
safarija

Cena aranžmaja je 3.990 €. Vključeno je:
• Letalski  prevoz za Johannesburg
• 6 dni lova pod vodstvom poklicnega lovca (1

za  2  lovca)  s  pomočniki  (voznik,  sledilec
divjadi)

• Odstrel po en primerek sledečih vrst trofejne
divjadi;  springbok,  blesbok,  šakal,  velvet
monkey, pavijan, impala in progasti gnu.

• Ne prezrite: odstrel šakalov, velvet opic in
pavijanov je neomejen. 

• Cestni  prevoz  z  letališča  Johannesburg  v
lovišče in nazaj, vsi prevozi v toku lova

• Dovoljenje za vnos orožja v JAR
• Lovna dovolilnica
• Dostava trofej do lokalnega preparatorja
• 7 dni polni penzion v lodgu 4* v lovišču. 2  gosta si

delita sobo. V sobi je  prha in  WC
• Dnevno pranje oblačil v lovišču
• Osnovno nezgodno zavarovanje
• Spremstvo predstavnika  agencije  ob udeležbi  3  ali

več lovskih gostov

Ob prijavi do 15. 7. 2019 je dodan še brezplačen odstrel  trofejnega oryxa ali zebreOb prijavi do 15. 7. 2019 je dodan še brezplačen odstrel  trofejnega oryxa ali zebre

Termin potovanja in lova skupine v našem spremstvu je 10. - 19. (20.) oktober 2019 Termin potovanja in lova skupine v našem spremstvu je 10. - 19. (20.) oktober 2019 



V ceno ni vključeno - dodatne usluge: 
• Osebni vodič (1:1) za čas lova (300 €)
• Odstrelne takse za uplenjeno divjad izven aranžmaja
• Južnoafriška viza 
• 290 € za dodatni lovni dan, 170 € nelovni dan
• Najem orožja (150 € za čas lova), strelivo  4 € / kos
• Ogled Kruger narodnega parka (150 €)
• Lastna soba (25 €/noč)
• Zdravstveno zavarovanje
• Zavarovanje rizika odpovedi (270 €)
• Napitnina
• Odpošiljanje  surovih  ali  obdelanih  trofej  do

preparatorja in/ali na gostov naslov
• Pijača (8 €/dan brez omejitve količine tudi alkoholnih pijač)

Odstrelne takse za  dodatno trofejno divjad  v € (EUR)

PROGASTI  GNU  550  KUDU 1350  NYALA 1400

ČRNI GNU 650  ELAND 1300  ORYX 550

BUSHBUCK 975  ŽIRAFA 950  WATERBUCK 1295

BUSHPIG 850  GRISBOK 1050  KLIPSPRINGER 995

BLESBOK 350  HIJENA 1495  RED HARTEBEEST 695

KARAKAL 350  IMPALA 225  DUIKER 215

SPRINGBOK 450  ZEBRA 495  SVINJA BRADAVIČARKA 395

SABLE ANTILOPA 3000  STEENBOK 675  KROKODIL 3000

Običajno  je  poleg  trofejne  možen  odstrel  tudi  več  vrst  netrofejne  divjadi.  In  to  pod 
zelo  ugodnimi  pogoji.

Ranjena in ne najdena divjad = uplenjena divjad!



Povzetek: 10 - dnevni safari, vsi prevozi, vključno z letalskim,  
8 dni v lovišču s  6 dnevi lova,  vsi prevozi v Afriki,

ter odstrel  7 glav divjadi   = 3.990 €

Cena za turista – nelovca je 2.290,- € 

Odstrelne  takse  in  vse  dodatne   stroške  se
plača ob koncu lova v lovišču. 

Ne spreglejte:  Ni vračila v primeru, da lovski gost
ne upleni divjadi, vključene v aranžma! Možna pa
je kompenzacija z odstrelom drugih vrst divjadi.

Za nelovske goste so na voljo številne aktivnosti. V
lodgu je možnost kopanja v bazenu s termalno vodo.
Vsaj dan ali dva gredo v lovišče skupaj z lovci, da
vidijo  številne vrste  živali.  V neposredni bližini  je
nacionalni  park  Mapungubwe.  In  do  največjega
Kruger narodnega parka je vsega ura in pol vožnje.

Trofeje:
Na vašo zahtevo vam urejamo tudi vse formalnosti
glede uvoza trofej. Cena usluge je 80 EUR po lovcu.  
Naročnik  plača  stroške  priprave  trofej  (čiščenje,
dezinfekcija po EU normativih) ter  tudi vse izvozne,
uvozne ter transportne stroške trofej.

Rezervacija lova je potrjena s plačilom 1.500 € na TRR 6100 0002 1503 113 za PASAT d.o.o. Razlika do
polne cene  aranžmaja je za plačilo ob prihodu v lovišče. Dodatni odstreli in vse dodatne usluge so za plačilo
ob koncu safarija v lovišču. 

Ne spreglejte:  Ni vračila v primeru, da lovski gost ne upleni divjadi, vključene v aranžma. Možna pa
je kompenzacija v višini 60% neizkoriščene kvote za odstrel druge divjadi!

Za dodatne informacije oz. za prijavo na lov nam prosim pošljite e-mail ali nas pokličite na GSM 041
728 143

Dober pogled! 

                                                       PASAT team
***********************************************************
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