
 

 

 

  

MMOOZZAAMMBBIIQQUUEE  22001100  
  
HHuunnttiinngg  zzoonnee  iiss  mmoorree  tthhaann  33000000  ssqq  kkmm..  cclloossee  ttoo  bboorrddeerr  tthhee  NNiiaassssaa    
RReesseerrvvee  aalloonngg  tthhee  LLuuggeennddaa  RRiivveerr..  BBeeiinngg  ssiittuuaatteedd  iinn  tthhee  nnoorrtthheerrnn  
  mmoosstt  ppaarrtt  ooff  MMoozzaammbbiiqquuee  wwee  aarree  220000  kkmm  ssoouutthh  ooff  SSeelloouuss  RReesseerrvvee    
iinn  TTaannzzaanniiaa..    
TThhee  NNiiaassssaa  RReesseerrvvee  wwhhiicchh  ttoottaallss  4422,,000000  ssqq..  kkmm..,,  ccrreeaatteedd  pprriivvaattee    
bbuuffffeerr  zzoonneess  aarroouunndd  tthhee  rreesseerrvvee..  TThheessee  zzoonneess  ooppeerraatteedd  bbyy  pprriivvaattee    
iinnvveessttoorrss  aassssuummee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  pprreesseerrvvee  aanndd  eennhhaannccee  tthhee    
fflloorraa  aanndd  ffaauunnaa  ooff  tthhee  aarreeaa  aanndd  hheellpp  kkeeeepp  tthhee  hhuummaann  ffoooottpprriinntt  ttoo  aa    
mmiinniimmuumm,,  tthhuuss  pprreesseerrvviinngg  tthhee  nnaattuurraall  eennvviirroonnmmeenntt  ooff  tthhee  rreesseerrvvee..  
TThhiiss  iiss  tthhee  hhoommee  ffoorr  tthhee  AAffrriiccaann  bbiigg  44,,  iinncclluuddiinngg  aa  llaarrggee  ppooppuullaattiioonn    
ooff  mmaattuurree  eelleepphhaanntt,,  aass  wweellll  aass,,  rraarree  ssppeecciieess  iinncclluuddiinngg  LLiicchhtteennsstteeiinn’’ss    
HHaarrtteebbeeeesstt,,  NNiiaassssaa  WWiillddeebbeeeesstt,,  SSuunnii,,  RReedd  DDuuiikkeerr  aanndd  SSaabbllee..  
  

AAccccoommmmooddaattiioonnss::  
WWee  ooffffeerr  eeaasstteerrnn  aanndd  wweesstteerrnn  ssaaffaarrii  ccaammppss  eeaacchh  ffeeaattuurriinngg  pprriivvaattee    
bbuunnggaalloowwss  wwiitthh  mmaattttrreesssseedd  bbeeddss,,  fflluusshhiinngg  ttooiilleettss,,  sshhoowweerrss,,  hhoott  aanndd    
ccoolldd  rruunnnniinngg  wwaatteerr,,  aanndd  ggeenneerraattoorr  ppoowweerreedd  lliigghhttiinngg..  AA  ffuullll  ccoommpplliimmeenntt    
ooff  ccaammpp  ssttaaffff  eexxiisstt  aatt  eeaacchh  ttoo  pprroovviiddee  hhoott  mmeeaallss,,  ddaaiillyy  llaauunnddrryy  aanndd    
cclliieenntt  sseerrvviicceess..  TThhee  llaarrggeerr  LLuuggeennddaa  ccaammpp  iiss  ssiittuuaatteedd  oonn  aa  hhiigghh  bbaannkk  aabboovvee  tthhee  LLuuggeennddaa  RRiivveerr  iittss  
lloouunnggee//ddiinniinngg  hhaallll  ffaacciinngg  tthhee  wweesstteerrnn  ssuunnsseettss  aanndd  NNiiaassssaa  RReesseerrvvee..  TThhee  eeaasstteerrnn  CCoouuttaaddaa  ccaammpp  iiss  
nneessttlleedd  oonn  tthhee  ccaannooppiieedd  bbaannkkss  ooff  tthhee  NNaammaahhoo  RRiivveerr  ssuurrrroouunnddeedd  bbyy  ddeennssee  bbuusshh  aanndd  aabbuunnddaanntt  wwiillddlliiffee  
nnooiisseess..  TThhoouugghh  iitt  iiss  rreemmoottee,,  iinn  tthhee  ccaammppss  aallll  tthhee  nneecceessssaarryy  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  ppeerrssoonnnneell  ttoo  ccaatteerr  ttoo  aannyy  
nneeeeddss  oouurr  hhuunntteerrss  mmaayy  hhaavvee..  AAnn  eexxtteennssiivvee  fflleeeett  ooff  mmooddeerrnn  ffuullllyy  eeqquuiippppeedd  44  xx  44  llaanndd  ccrruuiisseerr  vveehhiicclleess;;  
aa  44xx44  55  ttoonn  ssuuppppllyy  ttrruucckk  aalloonngg  wwiitthh  HHFF  rraaddiioo  lliinnkkss,,  ssaatteelllliittee  tteelleepphhoonnee,,  eemmaaiill,,  aanndd  cchhaarrtteerr  ppllaannee  aacccceessss  
aarree  aallll  pprroovviiddeedd  ttoo  eennssuurree  aaddeeqquuaattee  ttrraannssppoorrttaattiioonn  aanndd  ccoonnssttaanntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ccoovveerraaggee..  

  

TThheerree  aarree  sseevveerraall  ddiiffffeerreenntt  ooppttiioonnss  ttoo  rreeaacchh  uuss  aanndd  tthhee  mmoosstt  eeffffiicciieenntt  rroouuttee  iiss  ffoorr  cclliieennttss  ttoo  aarrrriivvee  aanndd  
ddeeppaarrtt  tthhrroouugghh  PPeemmbbaa,,  MMoozzaammbbiiqquuee,,  wwhhiicchh  iiss  sseerrvviicceedd  bbyy  aa  ccoommmmeerrcciiaall  jjeett  sseerrvviiccee  ffrroomm  
JJoohhaannnneessbbuurrgg,,  SSAA  vviiaa  MMaappuuttoo,,  MMoozzaammbbiiqquuee  ddaaiillyy..  SShhoouulldd  ccoonnddiittiioonnss  ddiiccttaattee  tthheerree  aarree  ootthheerr  ooppttiioonnss,,  
LLiilloonnggwwee  iinn  MMaallaawwii,,  HHaarraarree  iinn  ZZiimmbbaabbwwee  aanndd  DDaarr--rreess--  SSaallaaaamm  iinn  TTaannzzaanniiaa  tthhaatt  ccaann  bbee  aarrrraannggeedd..    

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CCuussttoommss,,  vviissaass  aanndd  iinnssuurraannccee::    
CCuussttoommss  cclleeaarraannccee  iiss  ooppeerraattiivvee  aatt  yyoouurr  ppoorrtt  ooff  eennttrryy  iinnttoo  SSoouutthh    
AAffrriiccaa  aanndd  MMoozzaammbbiiqquuee..  YYoouu  mmuusstt  hhaavvee  aa  ppaassssppoorrtt,,  vvaalliidd  ffoorr  aa    
mmiinniimmuumm  ooff  66  mmoonntthhss  bbeeyyoonndd  iinntteennddeedd  ddaattee  ooff  ddeeppaarrttuurree  ffrroomm    
MMoozzaammbbiiqquuee  aanndd  hhaavvee  22  bbllaannkk  ppaaggeess  iinn  yyoouurr  ppaassssppoorrtt..    
AAllll  nnoonn--MMoozzaammbbiiqquuee  cciittiizzeennss  MMUUSSTT  hhaavvee  aa  vviissaa..  VViissaa  aapppplliiccaattiioonnss    
ccaann  bbee  mmaaddee  ttoo  MMoozzaammbbiiqquuee  EEmmbbaassssiieess,,  HHiigghh  CCoommmmiissssiioonnss  oorr    
CCoonnssuullaatteess  iinn  yyoouurr  hhoommee  ccoouunnttrryy..  PPlleeaassee  aappppllyy  wweellll  iinn  aaddvvaannccee..    

  

SSAAFFAARRII    IITTIINNEERRAARRIIEESS  
HHuunnttiinngg  ssaaffaarrii  ddaayyss  ccoommmmeennccee  tthhee  mmoorrnniinngg  aafftteerr  aarrrriivvaall  iinn  ccaammpp  aanndd  tteerrmmiinnaattee  oonn  tthhee  eevveenniinngg  bbeeffoorree  
ddeeppaarrttuurree..  TTrraavveelliinngg  ddaayyss  aarree  nnoott  ccoonnssiiddeerreedd  ssaaffaarrii  ddaayyss..    
AAnnyy  hhootteell  aaccccoommmmooddaattiioonnss  bbeeffoorree,,  dduurriinngg  oorr  aafftteerr  tthhee  ssaaffaarrii  aarree  ppaayyaabbllee  bbyy  tthhee  cclliieenntt..  

  

MMOOZZAAMMBBIIQQUUEE  HHUUNNTTIINNGG  RREEGGUULLAATTIIOONNSS  
TThhee  hhuunnttiinngg  sseeaassoonn  rruunnss  ffrroomm  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  JJuunnee  ttoo  tthhee  eenndd  ooff  NNoovveemmbbeerr..  EEaacchh  hhuunnttiinngg  cclliieenntt  
mmuusstt  sseenndd  wweellll  iinn  aaddvvaannccee  66  ppaassssppoorrtt  pphhoottooss,,  ppeerrssoonnaall  ddeettaaiillss  ((cceerrttiiffiieedd  ccooppiieess  ooff  ppaassssppoorrtt))  aanndd  
ssppeecciieess  ddeessiirreedd  ttoo  oouurr  ooffffiiccee..  TThhee  WWiillddlliiffee  DDeeppaarrttmmeenntt  tthheenn  iissssuueess  aa  hhuunnttiinngg  lliicceennssee  wwiitthh  tthhee  hhuunntteerr’’ss  
pphhoottoo  aattttaacchheedd  aanndd  tthhee  ssppeecciieess  rreeqquueesstteedd..  NNoonn  ––  MMoozzaammbbiiqquuee  rreessiiddeennttss  mmuusstt  bbee  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  aa  
lliicceennsseedd  MMoozzaammbbiiqquuee  gguuiiddee  aanndd  ccaarrrryy  tthheeiirr  lliicceennsseeeess  wwhhiillsstt  iinn  tthhee  ffiieelldd..  TThhee  gguuiiddee  ((pprrooffeessssiioonnaall  
hhuunntteerr))  sshhaallll  aaddvviissee  tthhee  cclliieenntt  ooff  llooccaall  wwiillddlliiffee  llaawwss  aanndd  eennssuurree  tthhee  lleeggaalliittyy  ooff  tthhee  hhuunntt..  

  

AArrmmss  aanndd  aammmmuunniittiioonn::  
AAnn  iimmppoorrtt//eexxppoorrtt  ppeerrmmiitt  iiss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  aass  wweellll  aass  MMoozzaammbbiiqquuee..  TTwwoo  rriifflleess  aanndd  oonnee  
sshhoottgguunn  aarree  aalllloowweedd  iinnttoo  tthhee  ccoouunnttrryy  wwiitthh  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  110000  rroouunnddss  ooff  wweeaappoonn  ssppeecciiffiicc  aammmmuunniittiioonn  
eeaacchh..  NNoo  ppeerrmmiittss  aarree  rreeqquuiirreedd  ffoorr  bboowwss..  SSoouutthh  AAffrriiccaann  iimmppoorrtt//eexxppoorrtt  ppeerrmmiittss  aarree  aavvaaiillaabbllee  uuppoonn  aarrrriivvaall  
aatt  nnoo  cchhaarrggee..  AApppplliiccaattiioonn  ffoorr  iimmppoorrtt//eexxppoorrtt  ppeerrmmiittss  ooff  ffiirreeaarrmmss  iinnttoo  MMoozzaammbbiiqquuee  mmuusstt  bbee  aapppplliieedd  ffoorr  
bbyy  RRWWHH  aatt  lleeaasstt  9900  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  ssaaffaarrii  aanndd  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  uuppoonn  eennttrryy  iinnttoo  
MMoozzaammbbiiqquuee..  FFiirreeaarrmmss  eenntteerriinngg  MMoozzaammbbiiqquuee  wwiitthhoouutt  aa  vvaalliidd  ppeerrmmiitt,,  wwiillll  bbee  ccoonnffiissccaatteedd..  NNoo  hhuunntt  mmaayy  
ttaakkee  ppllaaccee  wwiitthhoouutt  vvaalliidd  rriiffllee  ppeerrmmiittss,,  ttrroopphhyy  lliicceennsseess  aanndd  hhuunnttiinngg  ccaarrddss  aaccccoommppaannyyiinngg  tthhee  hhuunnttiinngg  
ppaarrttyy..  AA  mmiinniimmuumm  ooff  aa  ..337755  HH&&HH  MMaaggnnuumm  iiss  rreeqquuiirreedd  bbyy  llaaww  ffoorr  ddaannggeerroouuss  ggaammee..  NNoo  hhaannddgguunnss,,  sseemmii  
aauuttoommaattiicc  oorr  mmiilliittaarryy  ssttyyllee  ffiirreeaarrmmss  aarree  ppeerrmmiitttteedd..  
  



 

 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

DDAAIILLYY  RRAATTEESS::      

11..  PPllaaiinnss  ggaammee  hhuunnttss  ––  1100  ddaayy  hhuunntt  ==  UUSS$$  1100,,000000  
  

22..  LLeeooppaarrdd  //  PPllaaiinnss  ggaammee  hhuunnttss  ––  1100  ddaayy  hhuunntt  ==  UUSS$$  1155,,000000    
  

33..  SSaabbllee  //  PPllaaiinnss  ggaammee  hhuunnttss  ––  1100  ddaayy  hhuunntt  ==  UUSS$$  1122,,000000  
  

44..  LLeeooppaarrdd  //  SSaabbllee  hhuunnttss  --  1100  ddaayy  hhuunntt  ==  UUSS$$  1177,,000000  
  

55..  BBuuffffaalloo  //  PPllaaiinnss  ggaammee  hhuunnttss  --  1100  ddaayy  hhuunntt  ==  UUSS$$  1122,,000000  
  

66..  BBuuffffaalloo  //  SSaabbllee  //  PPllaaiinnss  ggaammee  --  1122  ddaayy  hhuunntt  ==  UUSS$$  1188,,000000    
  

77..  BBuuffffaalloo  //  LLeeooppaarrdd  hhuunnttss  --  1122  ddaayy  hhuunntt  ==  UUSS$$  2222,,000000    
  

88..  BBuuffffaalloo  //  LLeeooppaarrdd  //  SSaabbllee  hhuunnttss  --  1144  ddaayy  hhuunntt  ==  UUSS$$  2244,,000000    
  

99..  LLiioonn  hhuunntt  --  1188  ddaayy  hhuunntt  ==  UUSS$$  3333,,000000    
  

1100..  EElleepphhaanntt  hhuunnttss  --  2211  ddaayy  hhuunntt  ==  UUSS$$  6600,,000000    
  

1111..  BBIIGG  33  ((EElleepphh  //  BBuuffff  //  LLeeoopp))  hhuunnttss  --  2277  ddaayy  hhuunntt  ==  UUSS$$  7755,,000000    
  

1122..  BBIIGG  44  hhuunnttss  --  3300  ddaayy  hhuunntt  ==  UUSS$$  110000,,000000    
FFrroomm  11  ttoo  1122  --  pplluuss  ttrroopphhyy  ffeeeess!!!!!!  
NNoottee::  OObbsseerrvveerrss  --  UUSS$$  330000  //  ddaayy  
  
AADDDDIITTIIOONNAALL  CCHHAARRGGEESS::  
  

11..  UUSS$$  225500  GGoovvtt..  HHuunnttiinngg  LLiicceennccee  
  

22..  GGuunn  ppeerrmmiitt  UUSS$$  115500  ppeerr  ffiirreeaarrmm  
  

33..  DDiippppiinngg  &&  PPaacckkiinngg  ––  TToo  bbee  ppaaiidd  ddiirreeccttllyy  ttoo  MMoocchhaabbaa  IInnvveessttmmeennttss..    
  

44..  TTrraannssffeerrss  ::  BByy  rrooaadd    PPeemmbbaa  ––  CCaammpp  --  PPeemmbbaa  --  UUSS$$  11,,550000//vveehhiiccllee  
BByy  ssmmaallll  ppllaannee  PPeemmbbaa  ––  CCaammpp  ––  PPeemmbbaa  --  $$  33,,660000  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee  
  

55..  LLeeooppaarrdd  bbaaiittss  --  $$  115500  //  bbaaiitt          LLiioonn  bbaaiittss  --  $$  550000  //  bbaaiitt    



 

 

 

  

22001100  TTRROOPPHHYY  &&  LLIICCEENNCCEE  FFEEEESS  
  

SSPPEECCIIEE  
  

TTRROOPPHHYY  
FFEEEE  UUSS$$  

LLIICCEENNSSEE  
FFEEEE  UUSS$$  

SSPPEECCIIEE  
  

TTRROOPPHHYY  
FFEEEE  UUSS$$  

LLIICCEENNSSEE  
FFEEEE  UUSS$$  

BBaabboooonn  --  
YYeellllooww  

110000  4400  IImmppaallaa  --  
JJoohhnnssttoonn  

330000  114455  

BBuuffffaalloo  MM  22225500  11115500  KKuudduu  11220000  770000  

BBuusshhbbuucckk  770000  117755  LLeeooppaarrdd  33550000  11660000  

BBuusshhppiigg  335500  8800  LLiioonn  1155000000  11660000  

CCrrooccooddiillee  33000000  447755  SSaabbllee    
((>>  4400””))  

55000000  885500  

DDuuiikkeerr  
((ccoommmmoonn))  

330000  5555  SSaabbllee    
((<<  4400””))  

33000000  885500  

DDuuiikkeerr  
((rreedd))  

990000  5555  SSuunnii  990000  5555  

EEllaanndd  
mmaallee  

11330000  990000  WWaarrtthhoogg  335500  111155  

HH//bbeeeessttee  ––  
LL//sstteeiinn  

11995500  443300  WWaatteerrbbuucckk  11775500  448800  

HHiippppoo  33000000  990000  WW//bbeeeessttee  ––  
NNiiaassssaa  

11995500  445500  

HHyyeennaa  11000000  220000  ZZeebbrraa  ––  
BBoohheemmee  

11000000  880000  

                                                  

EElleepphhaanntt  GGoovvtt  &&  NNiiaassssaa  LLiicceennccee  FFeeee  $$1111,,000000  pplluuss  TTrroopphhyy  FFeeee  oonn  iittss  hheeaavviieesstt  ttuusskk::    
ssttaarrttiinngg  aatt  UUSS$$  1166000000  ;;  6600  --  6699  llbbss  UUSS$$  1188000000  ;;  7700  --  7799  llbbss  UUSS$$  2222000000  ;;    
8800  --  8899  llbbss  UUSS$$  2266000000  ;;  9900  --  9999  llbbss  UUSS$$  3366,,000000  ;;  OOvveerr  9999  llbbss  UUSS$$  7700,,000000  
  
NNBB..  EELLEEPPHHAANNTT  PPEENNAALLTTYY  
AAnnyy  eelleepphhaanntt  sshhoott  wwiitthh  iittss  hheeaavviieesstt  ttuusskk  wweeiigghhiinngg  uunnddeerr  6600llbbss  wwiillll  aaccccrruuee  aa  ffiinnee  ooff  $$1100,,000000..  
  
NNBB..  LLIIOONN  PPOOLLIICCYY  
NNoo  lliioonnss  uunnddeerr  ssiixx  ((66))  yyeeaarrss  ooff  aaggee  aarree  ttoo  bbee  sshhoott..  IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  aa  lliioonn  uunnddeerr  66  yyeeaarrss  ooff  aaggee  bbeeiinngg  
sshhoott  wwiitthhoouutt  tthhee  ccoonnsseenntt  ooff  tthhee  PPrrooffeessssiioonnaall  HHuunntteerr  aa  ppeennaallttyy  ooff  $$3300,,000000  wwiillll  bbee  iimmppoosseedd  oonn  tthhee  cclliieenntt..  
        
  



 

 

 

  
MMEEDDIICCAALL  IINNFFOORRMMAATTIIOONN    
MMoozzaammbbiiqquuee,,  aass  wwiitthh  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  AAffrriiccaa  iiss  aa  mmaallaarriiaa  eennddeemmiicc  aarreeaa..  AAlltthhoouugghh  tthhiiss  ddiisseeaassee  iiss  oonnllyy  
nnoottiicceeaabbllyy  pprreevvaalleenntt  dduurriinngg  tthhee  wweett  ssuummmmeerr  mmoonntthhss,,  iitt  iiss  aaddvviisseedd  tthhaatt  aa  ccoouurrssee  ooff  pprroopphhyyllaaccttiiccss  
sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  bbeeffoorree  aanndd  aafftteerr  yyoouurr  vviissiitt..  AAss  aannttii--  mmaallaarriiaall  ddrruuggss  ddiiffffeerr  wwiiddeellyy  bbeettwweeeenn  ccoouunnttrriieess  aanndd  
pphhyyssiicciiaannss,,  pplleeaassee  ccoonnssuulltt  wwiitthh  yyoouurr  llooccaall  ddooccttoorr..  WWee  ccaann  aaddvviissee  oonn  cceerrttaaiinn  ddrruuggss,,  bbuutt  ttaakkee  nnoo  
rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ffoorr  eeffffeeccttiivveenneessss  oorr  ssiiddee  eeffffeeccttss..    
CCoommpprreehheennssiivvee  mmeeddiiccaall  bbooxxeess  aarree  aavvaaiillaabbllee  iinn  aallll  ccaammppss  aanndd  oouurr  pprrooffeessssiioonnaall  hhuunntteerrss  aarree  ttrraaiinneedd  iinn  
bbaassiicc  ffiirrsstt  aaiidd..  IItt  iiss  aaddvviissaabbllee  ttoo  uuttiilliizzee  aa  mmeeddiiccaall  rreessccuuee  pprrooggrraamm  ssuucchh  aass  mmeedd  jjeett  aanndd  ttaakkee  oouutt  
ppeerrssoonnaall  ccoovveerraaggee..  
  
TTEERRMMSS  OOFF  BBUUSSIINNEESSSS::  
  

SSaaffaarriiss  aarree  ccoonnffiirrmmeedd  oonn  rreecceeiipptt  ooff  5500  %%  ooff  tthhee  ttoottaall  ddaaiillyy  rraattee..  TThhee  bbaallaannccee  ooff  tthhee  ddaaiillyy  rraattee  pplluuss  tthhee  
GGoovvtt  lliicceenncceess  aanndd  AAddddiittiioonnaall  CChhaarrggeess  aarree  ppaayyaabbllee  3300  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  ssaaffaarrii  
aanndd  ttrroopphhyy  ffeeeess  aarree  ppaayyaabbllee  aatt  tthhee  ccoonncclluussiioonn  ooff  tthhee  ssaaffaarrii..  PPaayymmeenntt  iinn  ccaammpp  mmuusstt  bbee  mmaaddee  iinn  ccaasshh  
oorr  bbyy  bbaannkk  ttrraannssffeerr  pprriioorr  ttoo  tthhee  ssaaffaarrii  ccoommmmeenncciinngg..  UUnnuusseedd  ffeeeess  wwiillll  bbee  rreeffuunnddeedd..  
  
CCAANNCCEELLLLAATTIIOONN  PPOOLLIICCYY::  
  

TThheerree  wwiillll  bbee  nnoo  rreeffuunndd  oonn  aannyy  ddeeppoossiitt  ppaaiidd,,  uunnlleessss  tthhee  hhuunntt  iiss  ccaanncceelllleedd  nnoo  lleessss  tthhaann  66  mmoonntthhss  pprriioorr  
ttoo  11sstt  MMaarrcchh  ooff  tthhee  ccaalleennddaarr  yyeeaarr  iinn  wwhhiicchh  tthhee  hhuunntt  iiss  bbooookkeedd..  IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  tthhee  hhuunntt  bbeeiinngg  ccaanncceelllleedd  
pprriioorr  ttoo  tthhiiss  ddaattee,,  5500%%  ooff  tthhee  ddeeppoossiitt  wwiillll  bbee  rreeffuunnddaabbllee..  
  
IINNDDEEMMNNIITTYY::   
  

““AAnnyy  ssaaffaarrii  aaccttiivviittyy  iiss  ppootteennttiiaallllyy  hhaazzaarrddoouuss  aanndd  iitt  iiss  eesssseennttiiaall  tthhaatt  aallll  llaawwffuull  ddiirreeccttiioonnss  ooff  tthhee  SSaaffaarrii  
OOppeerraattoorr  bbee  ffoolllloowweedd..  RRAAGGOOZZIINN  WWOORRLLDDWWIIDDEE  HHUUNNTTIINNGG  aanndd  iittss  DDiirreeccttoorrss  wwiillll  nnoott  aacccceepptt  
rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  aannyy  iillllnneessss,,  aacccciiddeenntt  oorr  lloossss  wwhhaattssooeevveerr  iinnccuurrrreedd  iinn  tthhee  ccoouurrssee  ooff  tthhee  ssaaffaarrii  oorr  ffoorr  aannyy  
eexxppeennssee  ffrroomm  ssuucchh  iillllnneessss,,  aacccciiddeenntt  oorr  lloossss..””  
  


