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DÉL-AFRIKA 2020  
Valóra váltjuk afrikai vadászálmait! 

Élje át velünk Afrika semmihez sem fogható varázslatos hangulatát.  50.000 Hektárt meghaladó 

vadászterületeinken több, mint 60 vadfajra vadászhat, köztük a Big Five kapitális példányaira is! 

A klasszikus szafárik élménye luxus színvonalon. Nálunk nemcsak a vadászok, de családtagjaik is 

felejthetetlen élményekkel gazdagon térhetnek haza. Vadállományunk színvonala és csapatunk 

felkészültsége lehetővé teszi, hogy a programját maximálisan az Ön igényeinek megfelelően alakíthassuk. 

Választhat kedvező csomagprogramjainkból vagy egyedi kívánsága szerint, elejtési listánk bőséges 

választékából. Vadmegfigyelő és fotószafárit is szervezünk a közeli Krüger Nemzeti Parkban, és ha arra van 

kedve, mélytengeri horgászatot az Indiai-óceánban.    
Vadászterületeink: 
 

LIMPOPO 

A legfontosabb vadászterületünk a be nem kerített Olifants West Game Reserve, amely a világ egyik 

leghíresebb vadrezervátuma. Ezen a területen megtalálható a "Big Five", gazdag vadpopulációja a fajok 

széles skálájával, mint pl. a víziló és a krokodil. Itt főként kafferbivalyra és elefántra vadászhatunk. A 

bivaly trófeák minősége e vadászterületen kiváló.  Az Olifants West Game Reserve nagyvadjain kívül a 

szomszédos területeken vadászhatunk fakó- és fekete lóantilopra, valamint lantszarvú antilopra is.  Dél-

Afrika legjobb vízibakjait is itt lőhetjük meg és olyan kisebb antilop fajokat is, mint pl. Sharpe-őszantilop, 

közönséges őszantilop, bóbitás antilop, sziklaugró antilop. De vadászhatunk itt foltos hiénára, cibetmacskára 

és méhész borzra is. 

Kínálatunkban szerepel 

fotó-szafari szervezése a 

Krüger Nemzeti Parkban, 

amit egyszerűen nem lehet 

kihagyni, mivel a Krügert 

tartják a legjobb 

fotósterepnek.  Az Olifants 

West Game Reserve 

Johannesburgtól 430 km-re 

északra fekszik. 

 

   kapitális kafferbivaly 

 

 

 

 



  

Luxus-Vadrezervátum és Wellness  

A vendégeink rendelkezésére álló 5 csillagos luxusszállás az afrikai konyha különleges értékeivel 

egyedülálló élményt garantál! A Kilima Private Game Reserve & Spa összkomfortos, saját fürdőszobával 

rendelkező, légkondícionált, szalmafedeles szobái tökéletes kikapcsolódást biztosítanak, alig pár lépésnyire 

egy csillogó vizű kültéri úszómedencétől, egy bár és egy lapa (fedett, de körben nyitott kiülő) 

szomszédságában. 

www.kilimagamereserve.co.za 

 

Luxus sátortábor 

A festői környezetben kialakított 

Mulati Szafári Tábor az afrikai 

szafári hamisítatlan hangulatát 

ötvözi a színvonalas 

vendéglátással, a reggel és 

délutáni kalandozásokkal, 

vadlesekkel vagy akár a 

lélegzetelállítóan szép éjszakai 

csillagos égbolt megfigyelésével. 

az esti tábortüzek varázsával. 

www.mulatisafaricamp.co.za 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kilimagamereserve.co.za/
http://www.mulatisafaricamp.co.za/


  

ZULULAND 

Zuluföld ideális élőhelye a legkülönfélébb, ritka antilopoknak. Ez az egyik legjobb terület a nyala, a bozóti 

antilop (bushbock), a nádi antilop (reedbock) és a vörös bóbitás antilop (red duiker) vadászatára. A 

nagyszámú antilop mellett izgalmas bivaly- és orrszarvú vadászat is szerepel kínálatunkban. 

Az Indiai-óceán partján fekvő Sodwana Bay igazi túristaparadicsom, fantasztikus tengerparttal, strandokkal, 

kiváló búvárkodási és mélytengeri horgászat lehetőséggel. Jól felszerelt hajóval rendelkezünk, ennek 

segítségével horgásztúrákat szervezünk pl. marlinra, nyársorrú halra, illetve egyéb ragadozó halakra. 

Búvároktatóként partnerünk úgy ismeri Sodwana korallzátonyait, mint a tenyerét, így igény szerint 

felejthetetlen víz alatti kirándulásokat is szervez a vendégeknek. 

Vadászterületünk kb. 475 km-re dél-keletre található Johannesburgtól. 

 

bozóti bak 

 

                                             nyala 

 

                              

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



  

MPUMALANGA 

Jellemző vadfajai a jávorantilop (eland), a gnú, a vándorantilop (springbock), a hóka antilop (blesbock), a 

közönséges és a hegyi nádi antilop (common és mountain reedbock), a szürke őzantilop (grey rhebock), 

valamint az oribi. Nemcsak a vadállomány bőséges errefelé, de a trófeák minősége is kiváló. A kisebb 

macskafajokra, pl. a karakálra és a szerválra ezen a területen lehet a legnagyobb eséllyel vadászni, amely 

Johannesburgtól kb. 300 km-re dél-keletre található. 

 
 
 
 
 
 

                   

impala 

 

 

 

 

hegyi nádiantilop 

 

                              

 

 

 

 

 

     karakál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

THABAZIMBI 

A területen dombok és hegyek váltják egymást közepes sűrűségű és egészen sűrű bozótossal. A legfőbb 

vadfajok a jávorantilop, a kudu, a tehénantilop (hartebeest), az oryx és a gnú. Dél-Afrikában itt találhatók a 

legnagyobb varacskosdisznók, a különleges élményekre vágyó vadászok pedig barna hiénát is lőhetnek. 

Thabazimbi kb. 250 km-re észak-nyugatra található Johannesburgtól. 

vörös tehénantilop       kudu 

                            csíkos gnú 

 

 

 

                 varacskos disznó 

 

 



  

KALAHARI 

A Kalahári-sivatag az akáciáival és változatos arculatával nagyon különbözik az eddigiekben leírt 

területektől. A terep homokos, a vadfajok széles választéka található meg rajta, amelyek közül a 

legfontosabbak a vándorantilop, a kudu, az oryx és a jávorantilop. 

Ez a vadászparadicsom Johannesburgtól kb. 550 km-re észak-nyugatra fekszik. 

 

 

 

 

 

 

 

       oryx 
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FREE STATE 

Utolsó vadászterületünk a nyílt szavannán található. Ideális élőhelye a jávorantilopnak, az oryxnak, a 

vándorantilopnak, a gnúnak és a vízibaknak. Ezen kívül vörös mocsáriantilopra (red lechwe) is 

vadászhatunk. A terület kb. 200 km-re található Johannesburgtól. 

 

vörös mocsáriantilop 

 

 

                 blessbock                                                                                                                                                                        



  

 
 

 
 

Vadászterületek és a területek közötti váltás 

 

A terület kiválasztását az határozza meg, hogy vendégeink milyen vadra szeretnének vadászni. A vadászat 

menetének megtervezése a kiválasztott fajok alapján történik. A transzfer-nap vadásznapnak számít.  

Területváltás esetén (pl. Limpopoból Zuluföldre) további 300 euró transzfer díjat számítunk fel. 

 

 

 

 



  

 

 

Az alábbi táblázatban láthatók, hogy mely szolgáltatások tartoznak a napidíjakba és melyek azok, 

amelyek nem. 

  

  

NAPIDÍJAK  

  

EGYSZERŰ VADAK (plainsgame)  

1 vadászvendég /1 hivatásos vadász 290 euró 

2 vadászvendég /1 hivatásos vadász 250 euró 

Nem vadászó kísérő 150 euró 

12 év alatti gyermekek ingyenes 

  

VESZÉLYES NAGYVAD (BIG FIVE)  

1 vadászvendég /2 hivatásos vadász 350 euró 

Nem vadászó kísérő 150 euró 

 

A FENTI ÁRAK A KÖVETKEZŐKET TARTALMAZZÁK: 

1. A hivatásos vadász, a nyomolvasó, a nyúzó, a szakács és a tábori személyzet szolgáltatása a teljes 

időszakra 

2. Szállás teljes ellátással, napi mosatással a vadásztáborban 

3. Italfogyasztás (beleértve a mértékkel fogyasztott alkoholos italokat is!) 

4. Vadászati engedélyek 

5. Valamennyi szállítás a vadászterületen 

6. Transzfer a repülőtér és a szállás között érkezéskor és elutazáskor 

7. A trófeák előkészítése a terepen és szállítása a feladóhelyre 

 

AZ ÁR NEM TARTALMAZZA A KÖVETKEZŐKET: 

1. Hotelköltség a vadászat előtt és után 

2. Transzferdíj területváltás esetén 300,- euró 

3. A trófea díjakat (elejtési díjak a mellékelt árjegyzék szerint) 

4. Vadászfegyver bérlést (20 euró/nap) 

5. Lőszereket (bolti áron megvásárolható) 

6. A leopárd vagy az egyéb ragadozók csalétkét 

7. További autóbérlést, amennyiben családi szafarihoz vagy nagyobb csoportok részére szükséges 

8. A trófeák szállításra alkalmas állapotra történő preparátori előkészítését, légiszállítását, 

belföldiesítést 

9. Mistral-Hungaria szervezési díj……200,- / vadász,      100,- / nem vadászó kísérő 

 

 



  

ELEJTÉSI DÍJAK 2020-ban (Ezt a standard vadászatok napidíja nem tartalmazza) 
 
Afrikanische Wildkatze – afrikai vadmacska…….600           Krokodil - krokodil ...........................................1 800/m 
Bleichbock (Oribi) - oribi ...................................1 900           Kudu - kudu.....................................................1 850                                                                                        
Blessbock - hókaantilop.............  ........................350            Kuhantilope (Rot) – tehénantilop (vörös)............950 
Blessbock (Weiß) – hókaantilop (fehér)……........700           Lechwe (Rot) – mocsáriantilop (vörös)............2 700 
Breitmaulnashorn - szélesszájú orrszarvú….. ár lekérésre *Leopard –*leopárd………….………….9 500 - 15 000     
Buschbock – bozóti antilop.................................1 450          Löffelhund – lapátfülű róka.............................   1.500 
Buschschwein – bozóti disznó……………………..450          Löwe  - oroszlán (hím)....................................15.000 
Büffel – kafferbivaly………………..                     9.900          Löwin  - oroszlán (nőstény)..............................4.500 
Büffelkuh – kafferbivaly(tehén)…………………..4.500          Moschusböckchen (Suni) – pézsmaantilop…...   900 
Ducker (kronen) – bóbitásantilop(pusztai)………  350          Mangusten - mongúz.........................................  100   
Ducker (Rot) - bóbitásantilop(vörös)…………….1.200          Nilpferd - víziló ................................................ 7.500 
Ducker (Blau) - bóbitásantilop(kék)……………...1.900          Nyala (Zululand) – nyala (Zululand).................1.500 
Eland (Kap) – jávorantilop(fokföldi)………………1.800          Nyala (Limpopo) – nyala (Limpopo).................2.400 
Erdferkel – földimalac……………………………...1.500         Pavian - pávián................................................   250 
Erdwolf – cibethiéna……………………………….1.500         Pferdeantilope (Roan) - fakó lóantilop(roan) .....9.500 
Elefant – elefánt …….........................18.000 – 36.000    Rappenantilope (Sable) – fekete lóantilop(sable) ...6.900 
Ginsterkatze (Großflecken) – petymeg(nagyfoltú).400          Riedbock (Berg) - nádiantilop(hegyi) ...................850 
Ginsterkatze (Kleinflecken) – petymeg(kisfoltú)     400         Riedbock (Groß) – nádiantilop(nagy)....................650 
Giraffe – zsiráf……………………………………..2.300          Rehantilope (Grey Rhebok)- őzantilop…………1.900 
Gnu (Streifen) – gnú (csíkos) …………………….  850          Serval – szervál…………………………………..1.400 
Gnu (Weißschwanz) – gnú(fehérfrkúa)……………850          Schackal – sakál…………………………………… 150 
Greisbock (Sharpe) – őszantilop(sharpe)………2.300          Spießbock (Oryx) – nyársas antilop(oryx)..........1.100 
Grünemeerkatze – szavannacerkóf…………….    200          Springbock - vándorantilop................................   450 
Hase (Busch) – nyúl(bozóti)………………………. 100          Springbock (Schwarz) – vándorantilop(fekete)..   850 
Hase (Spring) – nyúl(ugró)  ………………………. 100          Springbock (Weiß) – vándorantilop(fehér)……..   850 
Halbmondantilop (Tsessebe) – lantszarvú antilop.2.500       Stachelschwein – tarajos sül ............................    250 
Honigdachs – méhészborz………………………..  950          Steinböckchen - kőantilop .................................   450 
Hyäne (Tüpfel) – hiéna(foltos)…………………..  3.500         Strauß - strucc ...................................................   550 
Hyäne (Schabracken) – hiéna(barna) …………. 3.500         Surikate - szurikáta .............................................  150 
Impala – impala ……………………………………   350         Warzenschwein – varacskosdisznó ..................... 350 
Kapfuchs – ezüsthátú róka ……………………….. 300          Wasserbock - vízibak ........................................ 1.700 
Karakal – karakál (sivatagi hiúz) …………….... 2.500          Zebra (Steppen) – zebra(sztyepp)  .....................  950 
Klippspringer – sziklaugró antilop ……………...1.900          Zibetkatze - zibetmacska ...................................... 950 
Klippschliefer – fokföldi szirtiborz ………………   100           
 
*Keine Lizenz für 2020 – nincs elejtési engedély 2020-ra  

  

A hibázás ingyenes, a sebzés elejtésnek számít. 



  

KEDVEZŐ CSOMAGAJÁNLATOK 2020-ban (EUR) 
                                                                                           

                                                                                                           2:1                                1:1 

1.) 7-napos kafferbivaly szafári 

Szállással és teljes ellátással, valamint  

1 golyóérett bivalybika elejtésével 

34 inch-ig összesen vadászonként                                                   6.950,-                            - 

 

2.) 7-napos kafferbivaly szafári 

Szállással és teljes ellátással, valamint  

1 kafferbika és 1 tehén elejtésével 

trófea-méretkorlátozás nélkül összesen vadászonként                    9.950,-                             - 

 

3.) 7-napos kafferbivaly szafári 

Szállással és teljes ellátással, valamint  

1 golyóérett bivalybika elejtésével                                                                              

trófea-méretkorlátozás nélkül összesen vadászonként                    8.950,-                         9.950,- 

 

4.) 7-napos kafferbivaly tehén szafári 

Szállással és teljes ellátással, valamint  

1 golyóérett bivalytehén elejtésével 

összesen vadászonként                                                                     4.200,-                         4.500,- 

 

5.) 7-napos sable és roan szafári 

Szállással és teljes ellátással, valamint  

1 fekete lóantilop (sable) és 1 fakó lóantilop (roan) elejtésével 

trófea-méretkorlátozás nélkül összesen vadászonként                    8.950,-                         9.450,- 

 

6.) 7-napos kafferbivaly és sable vagy roan szafári 

Szállással és teljes ellátással, valamint  

1 golyóérett bivalybika és 1 fekete lóantilop 

vagy 1 fakó lóantilop (roan) elejtésével 

trófea-méretkorlátozás nélkül összesen vadászonként                  12.950,-                        13.490,- 

 

7.) 7-napos nyalaszafári 

szállással, teljes ellátással, valamennyi vadászati  

szolgáltatással és 1 nyala, 1 impala,  

és 1 varacskosdisznó elejtésével:                                                     3.950,-                        4.200,- 

 

8.) 7-napos kuduszafári 

szállással, teljes ellátással, valamennyi vadászati  

szolgáltatással és 1 kudu, 1 csíkosgnú vagy  

1 fehérfarkú gnú, 1 impala, 1 blessbock és  
1 varacskosdisznó elejtésével:                                                         4.550,-                        4.950,-     

 

9.) 7-napos oryxszafári                                                         

szállással, teljes ellátással, valamennyi vadászati  

szolgáltatással és 1 oryx, 1 csíkosgnú vagy  

1 fehérfarkú gnú, 1 impala,  és  
1 varacskosdisznó elejtésével:                                                         3.600,-                        3.990,-     



  

 

10.) 7-napos gnúszafári 

szállással, teljes ellátással, valamennyi vadászati  

szolgáltatással és 1 csíkosgnú vagy 1 fehérfarkú gnú, 

1 impala, 1 blessbock és 1 varacskosdisznó  
elejtésével:                                                                                         3.450,-                       3.950,- 

 

 

 

A vadászat lekötésének és lemondásának feltételei 
 

A vadászatot az alapdíj 50%-ának és a szervezési díjnak a befizetésével lehet lekötni. A fennmaradó 50% 

befizetése, valamint  és biztosítások díjainak kiegyenlítése az indulás előtt 8 héttel aktuális. A 

repülőjegyeket a foglaláskor megadott időpontig kell kiváltani.  

Lemondás esetén a már befizetett előlegek visszatérítésére nincs lehetőség, azok sztronódíjként kerülnek 

felszámításra. Ajánlatos ezért az utazásképtelenség eseteire érvényes sztornóbiztosítás, valamint repülőjegy-

lemondási biztosítás megkötése. Ezen biztosítások, valamint általános utas (poggyász-, betegség- és baleset-

) biztosítás irodánkban megköthetők. 

Egyéb vonatkozásban az Általános Szerződési Feltételekben leírtak érvényesek. 

 

 

kiváló fekete lóantilop 

 



  

 

 

 

 

 


