
JAKT i SØR-AFRIKA

WE GO FURTHER TO TAKE YOU CLOSER

Kontakt: Andreas

Mobil & WhatsApp:    +27 - (0) 72 581 3037 
 
Mobile:      +44 - (0) 77 000 28540
  
VOIP-nummer til Sør-Afrika   +49 - (0) 32 - 222 1 333 64

Email:    safari@jarandi.com

Web:    www.jarandi.com

MEDLEM AV IPHA, IVA, & SAHGCA

Daglige flyavganger mellom Port Elizabeth, Johannesburg, Cape Town og Durban

PROFESSIONAL HUNTER & OUTFITTER



MALARIA FRITT OMRÅDE
Velkommen til Jarandi Safaris verden hvor vi vil gjøre din drøm om en afrikansk safari til virkelighet. Hos oss vil du få en eksklusiv og 
stressfri jaktopplevelse – en opplevelse for livet. Jarandi Safaris er en internasjonalt arrangør av reiser og jaktopplevelser for kresne 
jegere fra hele verden. Vi ligger i det malariafrie Grahamstown-området i Karoo Bushveld i Eastern Cape, nær kystbyen
Port Elizabeth.

Jarandi Safaris tilbyr en overflod av vilt med mer enn 40 forskjellige arter av antiloper, småvilt og fugler på mer enn 100.000 hektar 
med uberørt jaktterreng til disposisjon. Vi følger etiske jaktmetoder og tror på begrepet fair chase. 
Jarandi Safaris tilbyr en rekke fleksible og skreddersydde pakker, som passer alle våre gjesters individuelle behov, inkludert eksklusive 
troféjakter og culling jakter.

Med innkvarteringen på vår 4.000 hektar store gård, fullføres hele den afrikanske opplevelsen med moderne luksus som beholder 
følelsen av enkelhet. På hvert av de vakre rommene våre sover opptil to gjester med 1 x dobbeltseng eller 2 x enkeltsenger.
Rommene har eget bad. Lodgen er utstyrt med gratis Wi-Fi-tilgang for alle våre kunder.

Selv om luksus Lodgen vår brukes som base, utvider Jarandi Safaris sin jaktvirksomhet til mange andre privateide og nasjonale
jaktkonsesjoner i regionen. Vårt kjøkken tilbyr gjestene en rekke deilige måltider, inkludert afrikanske spesialiteter som tradisjonelle
braaier, potjies, steker og en rekke viltretter. Måltider kompletteres med et utvalg av gode sørafrikanske viner som er spesielt valgt for 
din nytelse.

Vår garanti til våre kunder er at du vil reise hjem med gode minner, nye venner, enestående troféer og ønske om å komme tilbake år 
etter år.

Vi tilbyr fotosafari med en kvalifisert turistguide til nasjonale parker i nærheten, naturreservater, 
byer, fisketurer og hvalsafari.

Sightseeing langs Garden Route til og fra Cape Town kan gjøres på forespørsel.

FOTOSAFARIER & SIGHTSEEING

KVALIFISERT TURIST GUIDE


