
Polowania w Południowa Afryka

WE GO FURTHER TO TAKE YOU CLOSER

Kontakt: Andreas

Mobile & WhatsApp:    +27 - (0) 72 581 3037 
 
Mobile:      +44 - (0) 77 000 28540
  
Numer VOIP do Południowa Afryka:  +49 - (0) 32 - 222 1 333 64

Email:    safari@jarandi.com

Web:    www.jarandi.com

CZŁONEK IPHA, IVA, & SAHGCA

Codzienne loty łączące Port Elizabeth, Johannesburg, Kapsztad i Durban

PROFESSIONAL HUNTER & OUTFITTER



OBSZAR WOLNY OD MALARII

Witamy w świecie Jarandi Safaris, gdzie spełnimy Twoje marzenie o afrykańskim safari. Z nami zostaniesz potraktowany jako ekskluzywne,
niespieszne łowieckie przeżycie całego życia. Jarandi Safaris to międzynarodowa destynacja i wyposażenie myśliwskie dla wymagających
myśliwych z całego świata. Znajdujemy się w wolnej od malarii dzielnicy Grahamstown w Karoo Bushveld na wschodnim przylądku,
w pobliżu nadmorskiego miasta Port Elizabeth.

Jarandi Safaris oferuje bogactwo łowiectwa ponad 40 różnych gatunków antylop, drobnej zwierzyny łownej i ptaków na ponad 100.000 hektarach 
dziewiczych terenów łowieckich i koncesji. Podpisujemy się pod etycznymi metodami polowań i wierzymy w koncepcję uczciwego pościgu.
Jarandi Safaris oferuje szereg elastycznych i dopasowanych do indywidualnych potrzeb wszystkich naszych gości pakietów, w tym ekskluzywne 
polowania na trofea i polowania kulinarne.

Zakwaterowanie na naszym 4.000 hektarowym gospodarstwie uzupełnia całe afrykańskie doświadczenie o nowoczesny luksus przy
jednoczesnym zachowaniu poczucia prostoty. Każdy z naszych pięknych pokoi może pomieścić do dwóch osób z 1 x podwójnym lub
2 x pojedynczym łóżkiem. Pokoje wyposażone są w łazienki. Loża jest wyposażona w bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu dla
wszystkich naszych klientów.

Chociaż nasz luksusowy domek jest wykorzystywany jako baza, Jarandi Safaris rozszerza swoją działalność łowiecką na wiele innych
prywatnych i krajowych koncesji łowieckich w regionie. Nasza kuchnia oferuje gościom wiele pysznych dań, w tym afrykańskie specjały, takie jak 
tradycyjne braais, potjies, pieczenie i szereg dań z dziczyzny. Wszystkie potrawy są uzupełniane przez wybór wyśmienitych
południowoafrykańskich win specjalnie dobranych dla Państwa przyjemności.

Gwarantujemy naszym klientom, że wyjedziecie Państwo z wielkimi wspomnieniami, nowymi przyjaciółmi, wybitnymi trofeami i chęcią powrotu
z roku na rok.

Oferujemy fotograficzne safari z wykwalifikowanym przewodnikiem turystycznym do pobliskich 
parków narodowych, rezerwatów przyrody, miast, czarterów rybackich i obserwacji wielorybów.

Wycieczki lądowe po Szlaku Ogrodowym do i z Kapsztadu mogą być wykonane na życzenie.

FOTOGRAFICZNE SAFARI I WYCIECZKI LĄDOWE

QUALIFIED TOURIST GUIDE


