Oplev eventyret
før det er for sent

Holmelund
Africa
Storvildtsjagt · Antilopejagt · Fiskeri

Zimbabwe
Holmelund Africa kan tilbyde dig
Big Game-jagt på nogle af de
mest attraktive jagtrevirer i Afrika.
Alle revirerne grænser op til velkendte og vildtrige naturparker,
hvor mulighederne for at nedlægge
eftertragtet storvildt med trofæer af
topkvalitet er aktuel. Endvidere er
flere af revirerne beliggende tæt på
Victoria Falls, et af Afrikas hotteste
turistmål med gamle bygninger og
hoteller som stadig fremstår som
smukke reminiscenser fra kolonitiden og de pragtfulde vandfald som
strækker sig over flere kilometer
og endelig står her også statuen
af Dr. Livingstone, som oprindeligt
navngav Victoria Falls midt i det 18.
århundrede.
 olmelund Africa er stolt af de
H
resultater vi har opnået igennem de
8 år, hvor vi har arrangeret jagtrejser primært til Zimbabwe. Ikke kun
fordi, at vi herved har bidraget til
at mange hjem prydes af smukke
trofæer, men også fordi, at vi med
vores indsats bidrager til storvildtets
fortsatte eksistens og bevarelse i
Afrika. Den såkaldte Camp-Fire-organisering er en succes i Zimbabwe

og forebygger krybskytteri. De
lokale samfund får på håndgribelig
vis gavn af jagten rent økonomisk,
men også i form af kødet fra vildtet.
Måske netop derfor er krybskytteri
og nedslagtning af elefanter for
elfenben knap så omfattende her,
fordi de lokale passer på deres vildt.

Holmelund Africa kan tilbyde safari
på følgende revirer:

Matetsi Unit 1
og Matetsi Unit 3 –
Safari Area
Disse safariarealer betegnes som
nogle af verdens bedste og er tilgrænsende ikke mindre end 4 fredede nationalparker med den største
og mest betydningfulde Hwange
National Park, som med ikke mindre
end 13.000 kvardratkilometer er en
af Afrikas største. Tilsammen er der
omkring disse safariarealer 20.000
kvardratkilometer fredet wilderness,
svarende til ca. halvdelen af Danmarks samlede areal.
Elefanterne her er store med et gennemsnit pr. stødtand på 50 pund
ligesom løver, bøfler og leoparder er
talrige på revirerne. Revirerne rummer endvidere en verdenskendt stor
bestand af sabel-antiloper.
Indlogeringen er særdeles komfortabel i chalets. Tilberedelsen af måltiderne er udsøgt, og ofte serveres der
lokale vildtretter med vin, øl eller soft
drinks efter ønske.
Campsene er udstyret med swimmingpool og udendørsfaciliteter.

Deka Safari Area
Deka grænser op til den vildtrige
Hwange national Park på en strækning på ikke mindre end 40 kilometer, men er en smule mere
klippefyldt end de to øvrige revirer.
Reviret betegnes som et paradis for
jægere på storvildtjagt. Både store
mankeløver og elefanter er almindelige på dette revir. Campen er beliggende 150 km fra Victoria Falls.
Campen er en traditionel teltcamp
beliggende på flodbænken af den
skyggebelagte side af Lukusi River.
Om natten kan løvernes brøl ofte
høres ligesom hyænerne kalden er en
venlig forstyrrelse i morgentimerne.
Campen har installeret elektricitet og
der mulighed for varme brusebade.

Dande South
Safari Area
Dande Safari Area er et ægte campfire projekt, der samarbejder med
adskillelige lokale settlements og
landbyer. Jagtreviret er på ikke mindre end 600.000 acres og grænser op
til Mozambique samt National parken Chewore kun adskilt af Angwa
River som ikke rummer meget vand
til at hindre stor trafik mellem Dande
South og Chewore National Park.

Reviret rummer store bestande af
elefanter og der forekommer elefanter over 60 pund. Endvidere er
bøffelbestandene store, ligesom der
er en stabil og god bestand af løver
og leoparder til stede. Dande South
er beliggende ca. 8 timers kørsel
fra Harare i det nordlige Zimbabwe,
men ved taxifly kan reviret tilflyves
på ca.1 time.
Reviret er et markant big game jagt
revir med fysiske udfordringer som
dog er overkommelige for de fleste.
Vildtet opsøges ved at følge tracks
igennem bushen. Et rigtig spændende revir som også rummer flodheste og krokodiller i Angwa River.
Indkvarteringen er rigtig komfortabel
i Chalets og forplejningen med bar og
kolde drinks er en oplevelse værd.

Mazuri Ranch
Safari Area
På en meget hyggelig og comfortabel ranch nær Kwe Kwe på ca.
15.000 acres kan vi tilbyde jagt
på især sabelantilope, men også
mange andre antiloper. Ranchen
drives af Eleanor Lowe som minder
noget om en Karen Blixen. Eleanor
tilbyder free range jagt til fornuftige
priser, og måske skulle du starte
dine safari-eventyr her.

Namibia Jagt
Holmelund Africa kan tilbyde jagt
på store og små revirer lige syd for
Etosha National Park. Indkvarteringen er luksuriøs og jagten tilrette
lægges under hensyn til dels de
etiske elementer som de æstetiske
elementer. Du tracker til fods de
ønskede vildtarter, men det behagelige ved en ferie er ligeledes et element som på afgørende vis præger
jagten og opholdet i Namibia. Hvis
du ønsker at udfordre dine jagtlige
egenskaber har du mulighed for at
jage i kæmpestore koncessioner. Min
samarbejdspartner har partnerskab
i Etosha Conservancy. De gængse
vildtarter som jages her er: Eland,
Kudu, Oryx, Hartebeest, Impala,
Blesbuck, Springbuck og Warthog.
Andre arter som Leopard, Gepard,
Damara Dik-dik og Black-nosed
Impala kan også jages her. Namibia
er et af de meget få jagtlande, hvor
det stadig er tilladt at jage gepard.

Jagterne afvikles i perioden fra den
1. februar til den 30. november.

Namibia Lystfiskeri
Min samarbejdspartner tilbyder endvidere dybhavsfiskeri fra sin lodge
beliggende på den namibiske vestkyst ved Swakopmund, og arrangerer ligeledes lystfiskeri i det Indiske
Ocean. Her kan der tilbydes fiskeri
på blå og sort marlin, sværdfisk og
sejlfisk, barracuda, kingfish og hajer.
Men ligledes i floderne nær Etosha
National Park, kan der fiskes både
bæk og regnueørred.
Kombination med nogle dages lystfiskeri efter at have afviklet jagten,
er populær blandt min samarbejdspartners gæster.

Mozambique

Hvis du er den kræsne safari-jæger,
kan vi tilbyde safari på et fantastisk
jagtrevir benævnt Lipilichi Wilderness area, og som er beliggende i
det nord-vestlige Mozambique. Arealet er på 2.000.000 acres, og så stort,
at du i bil kan køre 12 timer i en
bestemt retning og fortsat befinde
dig på reviret.
Jagttrykket har i 9 år været praktisk
talt ikke eksisterende, idet jagten
kun er blevet udøvet af en rigmand
Paul Main og hans venner. Endvidere
har der i 40 år ikke været udøvet
kommerciel jagt på området.
Det siges at meget af vildtet i safari-arealet aldrig har stiftet bekendtskab med mennesker og har en
adfærd som sådan.
Reviret rummer store mankeløver,
bøfler, store sabel antiloper og Eland,
der ser ud som Lord Derby Eland.
Succesraten på leopard er 100%.Endvidere kan der jages Roosevelt Sable,
Niassa Wildebeest, Boehms Zebra og
Johnsons Impala.
Campsene er luksuriøst indrettet, og
der er skabt internet forbindelse til
omverdenen.

Chikwenya Fishing
Lodge
Ikke langt fra Dande South i det
nordlige Zimbabwe, kan vi byde på
eksklusivt lystfiskeri. I en camp hvor
næsten ingen luksus fornægtes, kan
du fra swimmingpoolen beliggende
på The Mighty Zambesi Rivers flodleje opleve at se elefanter, flodheste,
bøfler, krokodiller, waterbucks, kudu,
impala og en sjælden gang sågar
løver. Måltiderne er udsøgte og bagefter kan en velassorteret bar sammensætte drinks efter enhver smag.
Under opholdet råder du over din
egen guide og din egen lystfiskebåd. Du sejler helt tæt på både flodheste, krokodiller, bøfler og elefanter
samtidig med at din bait flyder med
strømmen indtil en aggressiv Tigerfish hugger og siden som en anden
laks kæmper for at komme fri af krogen igen. I sandhed en natur-oplevelse, som er vidunderlig.
Når natten falder på lægger du dig
tilrette i en stor himmelseng, men
ikke længere væk fra naturen end at
du hele tiden forstyrres af elfanternes trompeteren, bøflernes grynten
og løvernes brøl.
Nat-safari i Landrover samt safari
i de tidlige morgentimer er inklusive og byder på store og farverige
naturoplevelser.

Lyst-fiskeri

www.holmelund-jagtrejser.dk
Holmelund Global har jagterfaring og
samarbejder med anerkendte outfittere i alle verdensdele. Holmelund
Global er derfor i stand til at vejlede
og rådgive på faglig vis uanset hvilket
gængs trofæ du ønsker at jage og lade
din væg pryde med.

Holmelund Global arbejder ud fra et
etisk regelsæt om at jagterne udøves i
den uspolerede ødemark på naturens
betingelser og hvor vildtet naturligt
færdes uden begrænsende hegn eller
andre industrielle initiativer.
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