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JAKT I NEW ZEALAND
Enjoy Hunting AS jaktreiser til New Zealand 
En opplevelse du sent vil glemme!

NEW 
ZEALAND

JANUAR
2016
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NYE VENNSKAP
En jaktreise skal være 

sosialt, endten om man 
reiser alene 

eller på en gruppetur med 
stort følge. 

Etter en lang flott dag 
på jakt, er det flott å 
sette seg rundt bålet 
og snakke om dagens 

opplevelser, eldre 
historier eller planlegge 

neste dags jakt.  

STORFLOTT NATUR
I det store utland kan 

man finne mye varierte 
jaktformer i store 

terreng. Man kan op-
pleve alt fra ørken 

og store åpne sletter i 
Afrika, store mektige 
fjell med Ibex i Asia, 

eller store dype 
skoger i Canda eller 

Europa. Valgene er mange 
og opplevelsen stor! 

HØY VILTTETHET
I de fleste landene det 
arrangeres jaktreiser 
til er det vanligvis en 

helt annen vilttetthet 
en her i Norge. Som regel 
får man det man jakter 
etter, og kanskje litt til! 

Når man reiser 
til en kjent 

jaktdestinasjon på kan 
man være rimelig sikker 

på suksess!

JAKTKULTUR
Reiser man på kjente 

utprøvde destinasjoner, 
er ofte naturen og landet 

en opplevelse i seg selv. 
Ofte byr en jakttur på 
nye land, verdensdeler 
og flere nye kulturer og 

opplevelser som er 
annerledes enn her i 

Norge. Nye jaktkulturer  
er noe som mange g jerne 

ønsker å oppleve og ta 
del av.

4 GODE GRUNNER TIL Å REISE PÅ JAKT I UTLANDET
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Bosatt på Eydehavn, Arendal. 
Tidligere partner Exotic Hunting Adventure. 

Fikk virkelig smaken på jaktreiser for 
30 år siden, og har drevet med jaktreiser selv siden 
1996. Driver også med hjortejakt og salg av 
slakteutstyr her hjemme i Norge. Har reist flere 
steder i verden, men klar favoritt er Namibia. 
 

Tlf: +47 930 33 869
dag@enjoyhunting.no

Bor på Tau i Ryfylke, utenfor Stavanger. 
Jobber til daglig innen byggebransjen. 

Startet med tidlig med jakt, både småvilt og 
storvilt. Driver aktivt med lokalt jaktmiljø, skyting og 
ettersøkshund. Har jaktet på alle våre 
destinasjoner, og har drevet med jaktreiser siden 
2009. Klar favorittjakt er fjelljakt både i innland og 
utland.

Tlf: +47 959 90 825 
aleksander@enjoyhunting.no

Dag Kristiansen Aleksander Amdal

ENJOY HUNTING AS
Vi er et helnorsk reiseselskap som tilbyr jaktreiser i nesten hele verden. Vi er stolte av å kunne si at vi har reist, 
jaktet og hatt det godt. Det er nettopp dette som er grunnlaget for å si at vi har håndplukket våre samarbeid-

spartnere. Vi har tilsammen nesten 40 års erfaring innen 
jaktreiser, noe som kanskje er bransjens lengste?   

 
Vi har opparbeidet oss solid samarbeid med flere outfittere i Europa, Nord Amerika, Afrika og Asia. 

Ingenting er opp til tilfeldighetene, dette er plasser vi selv har reist til flere ganger 
og som har mange gode referanser! 

Vi jobber hele tiden å utvide med flere destinasjoner og jaktformer for å kunne tilby dere en skikkelig jakt, med 
høy kvalitet. Vi setter pris på tilbakmeldinger og erfaringer dere har hatt, 

og vi tar g jerne imot tips og ønsker viss det er noe dere savner noe i vårt sortiment.
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OM LANDET
KORT INFORMASJON OM NEW ZEALAND, OG DETS JAKTFORMER.

New Zealand er en del av Kongeriket New Zealand og 
en uavhengig stat i det sørvestlige Stillehavet. 

New Zealand består i hovedsak av Nordøya og Sørøya, 
samt flere mindre øyer. Hovedstaden er Wellington, som 
ligger sør på Nordøya. Landet er et 
parlamentarisk demokrati og tilhører Samveldet. 
New Zealand er dessuten ansvarlig for de selvstyrte 
landene Cookøyene og Niue og administrerer Tokelau og 
Ross Dependency.

Av New Zealands fire millioner innbyggere bor i 
overkant av 3 millioner på Nordøya og rundt 1 million 
på Sørøya. Disse to øyene er blant de største i verden. 
Det sammenlagte arealet er sammenlignbart med de 
britiske øyer.

New Zealand består av to hovedøyer og flere mindre 
øyer. Sørøya har det største geografiske arealet. Den er 
delt langsetter av de Sørlige Alper («Southern Alps»). 
Landets høyeste fjelltopp Aoraki/Mount Cook ligger i 
denne kjeden med en høyde på 3754 moh. Det finnes 18 
fjelltopper på Sørøya med en høyde på 3000 moh. eller 
mer. Nordøya har færre fjell enn Sørøya, men er preget 
av vulkansk aktivitet. Nordøyas høyeste fjell er den ak-
tive vulkanen Mount Ruapehu (2797 moh.).

New Zealands totale landareal er 268 680 kvadrat-
kilometer. Dette er omtrent det samme som Japan og de 
britiske øyer. Landet er mer en 1600 kilometer langt 
målt etter nord-nordøst-aksen det strekker seg etter.

New Zealand er verdens mest geografisk isolerte land. 
Dets nærmeste nabo Australia er 2000 kilometer unna 
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og ligger i nordvestlig retning fra hovedøyene på 
andre siden av det Tasmanhavet. Eneste landmasse i sør 
er Antarktis og i nord er de nærmeste naboene øyene 
Ny-Caledonia, Fiji og Tonga.

Hovedstad Wellington
Tidssone UTC+12
Folketall          4 252 277
Bef.tetthet 15,83 innb./km²
Styreform Monarki
Dronning Elisabeth II
Språk  Engelsk, maorisk og newzealandsk
Valuta  Newzealandsk dollar (NZD)
Flyplass Christschurch
Pris fly  +/- 10 000,- NOK
Kaliber  270WM - 300WM - 3006 - 7MM
Beste tid April/Mai - Oktober/November
Visum  Ingen visumplikt
Våpen imp, 50 NZD
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PRISER
PRISER OG JAKTPAKKER PÅ NEW ZEALAND 

Vi tilby en flott jakt på midten og den nordligste delen 
av Sør Øya på New Zealand. Jakten foregår på “Public 
land” og er totalt fri jakt! På Sør Øya finner man en 
flott og røff natur, men høyeste fjelltopp 
(Mt. Tapuaenuku) på 3000moh.

Det er mellom 3 og 6 timer kjøring fra flyplassen i 
Christchurch til de forkjellige jaktområdene. Man kjører 
så langt inn i terrenet som mulig , og går siste stykket. I 
Noen tilfeller flyr man også helikopter inn til jaktcamp.

Overnattingen på jaktene er telt og all koking forgår i 
enkel jaktcamp. Ønsker man bedre fasiliteter og 
enklere jakt er det mulig å arrangere jakt på privat 
land.

Vi kan også arrangere hjortejakt, villsvin, dåhjort mm.

Inkludert i prisene:
- Jakt med guide 
- Transport under jakten
- Trofeforberedelse
- Transport til/fra flyplass
- Mat, snaks og drikke
- Overnatting i telt
- Lisenser og tags

Ikke inkludert i prisene:
- Flybilletter
- Våpentransport og import. (Import 50 NZD)
- Evt. opphold før og etter jakten
- Trofeforberedelse og forsendelse av dette.
- Alkoholholdig drikke
- Tips til guder og staff
- Ekstra helikoptertransport
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Pakkepris Tahr
Inkludert trofe uansett størrelse!
6 overnattinger - 5 dager jakt.

Pakken inkluderer:
- Trofeavgift for 1 Tahr
- 5 jaktdager
- Mat, snaks, overnattinger
- Trofé forberedelser
- Transport under jakten og t/r flyplass.
- Helikoptertransport om nødvendig

Et beløp på NZD 500,00 returneres hvis ingen dyr blir felt! 
Skadeskutt dyr ansees som felt!

Pakkepris Chamois
Inkludert trofe uansett størrelse!
6 overnattinger - 5 dager jakt.

Pakken inkluderer:
- Trofeavgift for 1 Chamois
- 5 jaktdager
- Mat, snaks, overnattinger
- Trofé forberedelser
- Transport under jakten og t/r flyplass.
- Helikoptertransport om nødvendig

Et beløp på NZD 500,00 returneres hvis ingen dyr blir felt! 
Skadeskutt dyr ansees som felt!

-3500,-  N Z D- -3500,-  N Z D-

TAHR JAKT CHAMOIS JAKT

JAKTPAKKER
Jaktpakker, alle priser i NZD og g jelder 2:1 jakt.
Man kan også skyte flere dyr og større trofeer iht. prisliste. Ta kontakt med oss!
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Enjoy Hunting er medlem av Reisegarantifondet, 
Safari Club International, Nordisk Safari Klubb, Norges Buejeger 
Forbund samt flere andre jakt og reise relaterte organisasjoner.

Når det kommer til bestilling , forespørsmål osv, så skal det ikke 
være noen overraskelser. Du vil få en nøyaktig oversikt over hva 
det koster - fra A til Å. Alt som er inkludert og hva som ikke er 
inkludert i din reise vil bli informert - enten det er per tlf, email 
eller skriftlig.

Kontakt oss:

Kontoret i Arendal:
Dag Kristiansen
Tlf: 930 33 869
dag@enjoyhunting.no

Kontoret i Stavanger:
Aleksander Amdal
Tlf: 959 90 825
aleksander@enjoyhunting.no

worldwide hunting adventure
www.enjoyhunting.no

Enjoy Hunting


