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Safari  v  Afriki  danes ni  več privilegij  bogatih.  Že za  zmerno,Safari  v  Afriki  danes ni  več privilegij  bogatih.  Že za  zmerno,
vsem dostopno ceno, je možno loviti in upleniti kar lepo številovsem dostopno ceno, je možno loviti in upleniti kar lepo število
afriške divjadi. Sploh če trofeja in njena velikost nista v prvemafriške divjadi. Sploh če trofeja in njena velikost nista v prvem
planu.planu.

Safari  z  redukcijskim  odstrelom  divjadi Safari  z  redukcijskim  odstrelom  divjadi 
Od aprila do novembra je v Južni Afriki (JAR) sušno obdobje afriške zime, ko je vidljivost na terenuOd aprila do novembra je v Južni Afriki (JAR) sušno obdobje afriške zime, ko je vidljivost na terenu
največja, hkrati pa divjad redno obiskuje napajališča.  Tako je možen izbirni odstrel po vrsti, starostinajvečja, hkrati pa divjad redno obiskuje napajališča.  Tako je možen izbirni odstrel po vrsti, starosti
in spolu divjadi, s katerim vzdržujejo njihovo ustrezno strukturo v lovišču. Običajno so to mladiči inin spolu divjadi, s katerim vzdržujejo njihovo ustrezno strukturo v lovišču. Običajno so to mladiči in
samice, a občasno tudi moški primerki, ki jih je treba odstraniti iz različnih vzrokov (zlomljen rog,samice, a občasno tudi moški primerki, ki jih je treba odstraniti iz različnih vzrokov (zlomljen rog,
starost, poškodbe itd.). Za razliko od naše divjadi se samice številnih afriških vrst ponašajo z lepimistarost, poškodbe itd.). Za razliko od naše divjadi se samice številnih afriških vrst ponašajo z lepimi
rogovi. Zato lahko s takšnega žepu prijaznega safarija prinesete suvenir v obliki kože ali zanimivegarogovi. Zato lahko s takšnega žepu prijaznega safarija prinesete suvenir v obliki kože ali zanimivega
rogovja klasične afriške divjadi kot so npr. eland, oryx, gnu, springbok, blesbok, hartebest...rogovja klasične afriške divjadi kot so npr. eland, oryx, gnu, springbok, blesbok, hartebest...

Lov poteka v 9.300 ha velikem lovišču v okolici Mesine na
severu vzhodu JAR ob reki Limpopo, kjer smo redni gostje
že od leta 2006. Cena aranžmaja je 2.990 €. Vključeno je:
• Letalski  prevoz za Johannesburg
• 6  dni  lova  pod  vodstvom  poklicnega  lovca  (1  za  2

lovca) s pomočniki (voznik, sledilec divjadi)
• 8 dni polni penzion v lodgu 4* v lovišču. 2  gosta si

delita sobo. V sobi je  prha in  WC
• Odstrel  10  (desetih)  košut  ali  mladičev  impale  ter

neomejen odstrel šakalov, velvet opic in pavijanov
• 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 (po potrebi)
• Dnevno pranje oblačil v lovišču
• Osnovno nezgodno zavarovanje
•• Spremstvo predstavnika agencije ob udeležbi 3 ali več lovskih gostovSpremstvo predstavnika agencije ob udeležbi 3 ali več lovskih gostov



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  5 € /

kos
• Ogled  narodnega  parka  (Kruger,  Mapungubwe

150 €)
• Lastna soba (25 €/noč)
• Zdravstveno zavarovanje
• Zavarovanje rizika odpovedi (270 €)
• Odpošiljanje  surovih  ali  obdelanih  trofej  do

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

alkoholnih pijač)

Pogoji redukcijskega lova so sledeči:
• Pri lovu je obvezna uporaba puške z dušilcem oziroma omejevalcem zvoka. Možen je najem takšnega

orožja v  lovišču po predhodnem dogovoru
• Obvezen je strel v glavo ali vrat. Pri strelu v telo se zaračuna po 3 €/kg poškodovanega mesa.

• Za ranjeno divjad ali  divjad, najdeno čez več ur, ko meso ni več uporabno,  gost plača redno odstrelno 
takso za žensko divjad. 

• Odstrelne takse za redukcijski lov in  redne odstrelne takse ženske divjadi so sledeče:

Vrsta   
divjadi

Redukcijski 
lov  v EUR

Redna odstrelna taksa 
ženske divjadi v EUR

Impala 25 60

Kudu, Waterbuck, Gnu 120 300

Zebra, Oryx, Eland 200 450

Žirafa 350 900

Termin potovanja in lova skupine v našem spremstvu je 20. - 30. 8.  2019 Termin potovanja in lova skupine v našem spremstvu je 20. - 30. 8.  2019 

Redukcijski lov je sicer možen  od 1. junija do 30. septembra. Redukcijski lov je sicer možen  od 1. junija do 30. septembra. 

Ranjena in ne najdena divjad = uplenjena divjad!Ranjena in ne najdena divjad = uplenjena divjad!



Odstrelne takse za  trofejno divjad  v € (EUR)

PROGASTI  GNU  550  KUDU 1350  NYALA 1400

ČRNI GNU 650  ELAND 1350  ORYX 550

BUSHBUCK 975  ŽIRAFA 950  WATERBUCK 1295

BUSHPIG 850  GRISBOK 1100  KLIPSPRINGER 995

BLESBOK 350  HIJENA 1495  RED HARTEBEEST 695

KARAKAL 550  IMPALA 225  DUIKER 215

SPRINGBOK 450  ZEBRA 495  SVINJA BRADAVIČARKA 395

SABLE ANTILOPA 3000  STEENBOK 675  KROKODIL 3500

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. Dva lovska gosta lovita pod vodstvom profesionalnega lovca
9. dan: Prevoz na letališče Johannesburg in večerni let za Evropo s prihodom na 10. dan. Zaključek.
varianta: ogled narodnega parka (Kruger ali Mapungubwe) 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 safarija10. dan: Prevoz na letališče in večerni let  za Evropo ter 11. dan prihod na izhodiščno mesto in zaključek safarija

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

ter odstrel 10 košut impal   = 2.990 €

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 v višini 60% neizkoriščene kvote za odstrel druge divjadi!

Za nelovske goste so na voljo številne aktivnosti. V lodgu je možnost kopanja v bazenu s termalno vodo.
Voda sicer ni ogrevana, odvisna je od letnega časa (17 – 24 °Celzija). 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.

Rezervacija lova je potrjena s plačilom 1.500 € na TRR 0203 8001 5737 135 za PASAT d.o.o. Razlika do
polne cene  aranžmaja je za plačilo ob prihodu v lovišče. Dodatni odstreli in vse dodatne usluge plačate ob
koncu safarija v lovišču. 

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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