
 

 

 

  

PPllaaiinnss  ggaammee  iinn  SSoouutthh  AAffrriiccaa  
1100  ddaayy  1100  TTrroopphhyy  ppaacckkaaggee  --  $$88,,000000        

KKuudduu,,    OOrryyxx,,    RReedd  HHaarrtteebbeeeesstt  oorr  BBlluuee  GGnnuu  oorr  BBllaacckk  GGnnuu,,  WWaarrtthhoogg,,  BBuusshhbbuucckk,,  BBlleesshhbbuucckk,,  

BBllaacckk  SSpprriinnggbbuucckk,,  CCoommmmoonn  SSpprriinnggbbuucckk,,  IImmppaallaa  oorr  MMtt..  RReeeeddbbuucckk,,    CCoommmmoonn  DDuuiikkeerr..  
  

      
  

WWee  aallll  ddrreeaamm  ooff  bbeeiinngg  tthhee  ffiirrsstt  wwhhiittee  hhuunntteerr  ttoo  hhaavvee  hhuunntteedd  tthhee  vvaasstt  aanndd  bbeeaauuttiiffuull  AAffrriiccaann  ccoonnttiinneenntt..  

TThhoossee  ddaayyss  hhaavvee  ggoonnee,,  bbuutt  wwee  ttrryy  ttoo  mmaakkee  yyoouu  ffeeeell  tthhaatt  yyoouu  aarree  ssttiillll  iinn  tthhoossee  ttiimmeess  wwiitthh  aabbuunnddaanntt  

ggaammee  aanndd  eexxcceelllleenntt  ttrroopphhyy  qquuaalliittyy..  

WWee  ggiivvee  eeaacchh  ooff  oouurr  cclliieennttss  aa  uunniiqquuee  AAffrriiccaann  eexxppeerriieennccee  tthhaatt  tthheeyy  wwiillll  rreemmeemmbbeerr  ffoorr  tthhee  rreesstt  ooff  tthheeiirr  

lliivveess..  TThhee  bbaassee  ccaammpp  wwiitthh  hhuunnttiinngg  ccoonncceessssiioonnss  cclloossee  ttoo  11  000000,,000000  aaccrreess  aavvaaiillaabbllee..  WWiitthh  ggoooodd  ggaammee  

mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss,,  oouurr  ttrroopphhyy  qquuaalliittyy  iiss  eexxcceelllleenntt  aanndd  yyoouu,,  tthhee  hhuunntteerr  wwiillll  hhaavvee  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  hhuunntt  

tthheessee  ttrroopphhyy  aanniimmaallss  aanndd  wwiillll  eennjjooyy  tthhee  ttrroopphhyy  oonn  yyoouurr  wwaallll  ffoorr  yyeeaarrss  ttoo  ccoommee..  WWhheenn  ccoonnssiiddeerriinngg  yyoouurr  

ffiirrsstt  oorr  nneexxtt  AAffrriiccaann  ssaaffaarrii,,  bbooookk  wwiitthh  uuss  aanndd  lleett  uuss  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  mmaakkiinngg  yyoouurr  ssaaffaarriiss  wwiitthh  uuss  tthhee  

bbeesstt..  

HHuunnttiinngg  tteerrrriittoorryy  iiss  ssiittuuaatteedd  iinn  tthhee  bbeeaauuttiiffuull  aanndd  hhiissttoorriicc  EEaasstteerrnn  CCaappee  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaann..  TThhiiss  aarreeaa  ooff  

oovveerr  7755  000000  aaccrreess  wwhhiicchh  iiss  hhoommee  ttoo  oovveerr  4400  ssppeecciieess  ooff  nnoonn--ddaannggeerroouuss  ggaammee  wwhhiicchh  vvaarryy  ffrroomm  tthhee  

hhuuggee  EEllaanndd  ttoo  tthhee  rraarree  BBlluuee  DDuuiikkeerr..  TThhee  EEaasstteerrnn  CCaappee  iiss  oonnee  ooff  AAffrriiccaa’’ss  pprreemmiieerr  hhuunnttiinngg  rreeggiioonnss..    

AA  ddiivveerrssiittyy  ooff  tteerrrraaiinn  rraannggiinngg  ffrroomm  hhuuggee  mmoouunnttaaiinnss  ttoo  KKaarroooo  ppllaaiinnss  iiss  ffoouunndd  oonn  tthhee  rreesseerrvvee..    

MMaassaaddaa  LLooddggee  iiss  bbuuiilltt  oonn  tthhee  eeddggee  ooff  aa  cclliiffff..  TThheerree  aarree  1166  cchhaalleettss  iinn  ttoottaall  --  88  ccoouuppllee’’ss  rroooommss  aanndd  88  

bbaacchheelloorr  rroooommss..  EEaacchh  rroooomm  iinn  tthhiiss  uunniiqquuee  ssttoonnee  aanndd  tthhaattcchheedd  llooddggee  hhaass  iittss  oowwnn  eenn--ssuuiittee  bbaatthhrroooomm  

aanndd  ssppeeccttaaccuullaarr  vviieeww..  AAtt  MMaassaaddaa  yyoouu  wwiillll  hhaavvee  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ssaammppllee  ooff  vvaarriieettyy  ooff  ttrraaddiittiioonnaallllyy  

pprreeppaarreedd  ggaammee  ddiisshheess  aanndd  SSoouutthh  AAffrriiccaann  wwiinneess  iinn  oouurr  mmaaggnniiffiicceennttllyy  ssttrruuccttuurreedd  tthhaattcchh  BBoommaa..  WWee  aallssoo  

hhuunntt  oonn  ootthheerr  pprriivvaattee  ggaammee  rraanncchheess  iinn  tthhee  aarreeaa  aass  wweellll  aass  hhuunnttiinngg  iinn  ootthheerr  ppaarrttss  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa  iiff  tthhaatt  

iiss  wwhhaatt  oouurr  cclliieenntt  nneeeeddss  iinn  oorrddeerr  ttoo  hhuunntt  hhiiss  ttrroopphhyy  aanniimmaall..  HHuunnttiinngg  iiss  ccoonndduucctteedd  ffrroomm  MMaarrcchh  tthhrroouugghh  

ttoo  OOccttoobbeerr  wwhhiicchh  aarree  oouurr  wwiinntteerr  mmoonntthhss..  CClleeaarr  sskkiieess  uussuuaallllyy  pprreevvaaiill  wwiitthh  ccrriisspp  ccooooll  mmoorrnniinnggss  aanndd  

eevveenniinnggss  wwiitthh  ccoolldd  nniigghhttss..  WWee  ooppeerraattee  iinn  MMaallaarriiaa  aanndd  BBiillhhaarrzziiaa  ffrreeee  aarreeaa..  WWee  aarree  wwiitthhiinn  4400  mmiilleess  ooff  aa  

ddrruugg  ssttoorree  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  mmeeddiiccaall  ffaacciilliittiieess..  CCuussttoommss  cclleeaarraannccee  iiss  aa  mmeerree  ffoorrmmaalliittyy  iiff  yyoouu  ffoollllooww  tthhee  

gguuiiddeelliinneess  oonn  bbrriinnggiinngg  iinn  ffiirreeaarrmmss  iinnttoo  SSoouutthh  AAffrriiccaa..    

  



 

 

 

  
  

      
  

GGEENNEERRAALL  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
  

  WWee  aatt  FFrroonnttiieerr  SSaaffaarriiss  aallwwaayyss  ttrryy  ttoo  pplleeaassee  oouurr  cclliieennttss..    WWee  wwiillll  cclliimmbb  tthhee  eexxttrraa  mmoouunnttaaiinn  aanndd  

wwee  wwiillll  nneevveerr  lleeaavvee  aa  ssttoonnee  uunnttuurrnneedd  ttoo  eennssuurree  aa  ssuucccceessssffuull  ssaaffaarrii  aanndd  ggrreeaatt  ttrroopphhyy  qquuaalliittyy..  
  

  OOuurr  PPrrooffeessssiioonnaall  HHuunntteerrss  wwoorrkk  hhaarrdd  aanndd  tthheeyy  lloovvee  tthheeiirr  wwoorrkk,,  tthhee  nnaattuurree  aanndd  oouuttddoooorrss..    TThheessee  

mmeenn  hhaavvee  bbeeeenn  hhuunnttiinngg  aallll  tthheeiirr  lliivveess,,  iitt  iiss  iinn  tthheeiirr  bblloooodd,,  aanndd  tthhaatt  iiss  wwhhyy  tthhaatt  wwiillll  ggoo  tthhee  eexxttrraa  

mmiillee  ffoorr  yyoouu..    
  

  OOuurr  ttrraacckkeerrss  aarree  aallssoo  vveerryy  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  tthhee  bbuusshh..    TThheeyy  hhaavvee  tthhee  bbeesstt  eeyyeess  ffoorr  ssppoottttiinngg  aanniimmaallss  

yyoouu  wwiillll  eevveerr  sseeee..    TThheeyy  hhaavvee  ggrroowwnn  uupp  wwiitthh  tthhee  bbuusshh  aanndd  tthhee  aanniimmaallss,,  aanndd  ffoorr  tthheemm  tthhiiss  iiss  

tthheeiirr  lliivveess,,  tthheeyy  aarree  oonnee  wwiitthh  nnaattuurree..  
  

    OOuurr  sskkiinnnneerrss  aarree  vveerryy  eexxppeerriieenncceedd  aanndd  aarree  pprrooffeessssiioonnaall  iinn  wwhhaatt  tthheeyy  ddoo..    OOuurr  sskkiinnnneerrss  aarree  

hhiigghhllyy  sskkiilllleedd  iinn  tthheeiirr  jjoobb  aanndd  hhaavvee  hhaadd  yyeeaarrss  ooff  eexxppeerriieennccee  sskkiinnnniinngg  aanniimmaallss..    TThheeyy  aarree  aallwwaayyss  

pprroouudd  ooff  tthheeiirr  wwoorrkk,,  aanndd  eeaacchh  aanniimmaall  ttoo  tthheemm  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  ddoo  aann  eexxcceelllleenntt  jjoobb..  
  

  OOuurr  ccaatteerreerrss  wwoorrkk  vveerryy  hhaarrdd..    TThheeyy  aarree  tthhee  oonneess  tthhaatt  mmaakkee  ssuurree  yyoouu  aarree  wweellll  ffeedd,,  yyoouurr  rroooommss  

aarree  cclleeaanneedd,,  yyoouurr  ccllootthheess  aarree  wwaasshheedd,,  tthhee  ffiirreess  aarree  mmaaddee,,  yyoouurr  ddrriinnkkss  aarree  ccoolldd  eettcc..    WWiitthhoouutt  

tthheeiirr  llooyyaall  hhaarrdd  wwoorrkk  yyoouurr  ssttaayy  wwoouulldd  bbee  nnoott  ssoo  ccoommffoorrttaabbllee..  
  

  BBeeccaauussee  yyoouu  aarree  hhuunnttiinngg  wwiilldd,,  ffrreeee  aanniimmaallss,,  iitt  iiss  nnoott  aallwwaayyss  ppoossssiibbllee  ttoo  sshhoooott  eexxaaccttllyy  wwhhaatt  yyoouu  

wweerree  wwaannttiinngg  ttoo..  BBuutt  wwee  wwiillll  aallwwaayyss  ddoo  oouurr  bbeesstt  ttoo  hheellpp  yyoouu  aacchhiieevvee  wwhhaatt  yyoouu  wweerree  wwaannttiinngg  ttoo..  
  

  AAss  FFrroonnttiieerr  SSaaffaarriiss  mmaannaaggeemmeenntt,,  wwee  aarrrraannggee  hhuunnttiinngg  oonn  ootthheerr  ggaammee  rraanncchheess..    WWee  ddoo  tthhiiss  ttoo  

eennssuurree  ggoooodd  ttrroopphhyy  qquuaalliittyy..  IItt  iiss  hhoowweevveerr  mmoorree  eexxppeennssiivvee  ffoorr  uuss  ttoo  hhuunntt  oonn  ootthheerr  rraanncchheess..  WWee  

hhaavvee  ttoo  ppaayy  tthhee  llaanndd  oowwnneerr  ffoorr  tthhee  aanniimmaallss  sshhoott,,  wwee  hhaavvee  ttoo  ppaayy  ttrraavveelllliinngg  ccoossttss,,  ssoommeettiimmeess  

ffoorr  aaccccoommmmooddaattiioonn  ttoooo,,  bbuutt  wwee  wwaanntt  ttoo  mmaakkee  ssuurree  oouurr  cclliieennttss  ggeett  tthhee  bbeesstt  ppoossssiibbllee  ttrroopphhiieess..    IItt  

iiss  aallssoo  ggoooodd  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthheessee  llaannddoowwnneerrss,,  aass  tthheeyy  tthheenn  llooookk  aafftteerr  tthheeiirr  ggaammee  aanniimmaallss  bbeetttteerr  

bbeeccaauussee  iitt  iiss  bbrriinnggiinngg  tthheemm  iinn  rreevveennuuee  aanndd  iinn  rreettuurrnn  tthhee  ggaammee  hheerrddss  ggeett  ssttrroonnggeerr..  

  



 

 

 

  

  

  TThhee  ppaacckkaaggee  pprriiccee  iinncclluuddeess  ffiieelldd  pprreeppaarraattiioonn  ooff  yyoouurr  ttrroopphhiieess..  FFiieelldd  pprreeppaarraattiioonn  iiss  tthhee  sskkiinnnniinngg  

ooff  tthhee  aanniimmaallss  aanndd  tthhee  ssaallttiinngg  ooff  tthhee  sskkiinnss..  
  

  OOnn  ccoommpplleettiioonn  ooff  yyoouurr  ssaaffaarrii,,  yyoouu  wwiillll  nneeeedd  ttoo  hhaavvee  yyoouurr  ttaaxxiiddeerrmmyy  wwoorrkk  ddoonnee..    YYoouu  mmaayy  eeiitthheerr  

cchhoooossee  ttoo  hhaavvee  tthhiiss  ddoonnee  iinn  yyoouurr  hhoommee  ccoouunnttrryy  oorr  wwiitthh  uuss  aatt  oouurrss  TTaaxxiiddeerrmmyy..    IIff  yyoouu  cchhoooossee  ttoo  

hhaavvee  iitt  ddoonnee  eellsseewwhheerree  bbeessiiddeess  oouurr  TTaaxxiiddeerrmmyy,,  tthhee  ttrroopphhiieess  mmuusstt  bbee  ddiippppeedd  aanndd  ppaacckkeedd  

((cclleeaanneedd  aanndd  pprreeppaarreedd  ffoorr  sshhiippmmeenntt  ))  ..  PPlleeaassee  ffiinndd  aattttaacchheedd  oouurr  TTaaxxiiddeerrmmyy  pprriiccee  lliisstt  aanndd  DDiipp  

aanndd  PPaacckk  pprriicceelliisstt..  AAnnyy  CCIITTEESS  aanniimmaall,,  wwiillll  ccoosstt  $$9955  ffoorr  ddiipp  aanndd  ppaacckk..  TThheerree  iiss  aallssoo  $$225500  

aaddmmiinniissttrraattiioonn  ffeeee  ppeerr  hhuunntteerr  wwiitthh  ddiipp  aanndd  ppaacckk  ccoosstt..  TThhiiss  iiss  ffoorr  tthhee  ccoosstt  ooff  tthhee  ccrraatteess  aanndd  

aaddmmiinn  wwoorrkk  aanndd  ggeettttiinngg  eexxppoorrtt  ppeerrmmiittss  ffrroomm  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  TThheerree  iiss  aallssoo  VVaalluuee  aaddddeedd  TTaaxx  ooff  

1144%%  ooff  tthhee  ddiipp  aanndd  ppaacckk  cchhaarrggeess..  
  

  DDiipp  iiss  tthhee  ddrryyiinngg  aanndd  ffoollddiinngg  ooff  tthhee  sskkiinn  wwiitthh  ppeessttiicciiddeess..  IItt  iiss  aallssoo  tthhee  bbooiilliinngg  aanndd  cclleeaanniinngg  ooff  tthhee  

sskkuullllss..  
  

  PPaacckk  iiss  tthhee  ppaacckkaaggiinngg  ooff  yyoouurr  rraaww  ttrroopphhiieess..  
  

  IItt  iiss  aallwwaayyss  vveerryy  eeaassyy  ffoorr  tthhee  ssmmaallll  ttiimmee  ttaaxxiiddeerrmmiissttss  bbaacckk  iinn  yyoouurr  ccoouunnttrryy  ttoo  bbllaammee  tthhee  sskkiinnnneerr  

oorr  uuss  ffoorr  ddooiinngg  ssoommeetthhiinngg  wwrroonngg..  WWee  ttaakkee  aalllloott  ooff  eeffffoorrtt  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  ffiieelldd  pprreeppaarraattiioonn  ooff  

ttrroopphhiieess  iiss  ggiivveenn  oouurr  bbeesstt  aatttteennttiioonn  aanndd  wwee  aarree  pprroouudd  ooff  tthhee  rreeppuuttaattiioonn  wwhhiicchh  wwee  hhaavvee  bbuuiilltt  ffoorr  

oouurr  ggoooodd  ffiieelldd  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  sshhiippppiinngg  ooff  ttrroopphhiieess..  PPlleeaassee  ffeeeell  ffrreeee  aatt  aannyy  ttiimmee  ttoo  cchheecckk  tthhee  

sskkiinnnneerrss  aanndd  mmaakkee  ssuurree  yyoouu  aarree  hhaappppyy  wwiitthh  tthheeiirr  sskkiinnnniinngg  sskkiillllss,,  ssaallttiinngg  ooff  tthhee  sskkiinnss  aanndd  bbooiilliinngg  

ooff  tthhee  sskkuullllss..  TThheeyy  wwiillll  aapppprreecciiaattee  yyoouu  ttaakkiinngg  iinntteerreesstt  iinn  yyoouurr  ttrroopphhiieess..  AAnn  aanniimmaall  mmuusstt  bbee  

ccaappeedd  wwiitthhiinn  tthhrreeee  hhoouurrss  aafftteerr  bbeeiinngg  sshhoott..  TThhee  aanniimmaall  mmuusstt  aallssoo  bbee  kkeepptt  oouutt  ooff  tthhee  ssuunn..  yyoouurr  

pprrooffeessssiioonnaall  hhuunntteerr  kknnoowwss  tthheessee  tthhiinnggss  bbuutt  aallssoo  mmaakkee  hhiimm  aawwaarree  tthhaatt  yyoouu  kknnooww..  
  

  IIff  yyoouu  wwoouulldd  lliikkee  yyoouurr  hhoorrnnss  ttoo  bbee  mmeeaassuurreedd  ffoorr  SSCCII,,  aa  ddoonnaattiioonn  ooff  $$110000  iiss  rreeqquueesstteedd  ffoorr  tthhee  

ttrraannssppoorrttaattiioonn  ccoossttss  ooff  aann  ooffffiicciiaall  mmeeaassuurreerr..  
  

  

  

  

  

      
  

  



 

 

 

  

RRUULLEESS  FFOORR  HHUUNNTTIINNGG    

  

  IItt  iiss  bbyy  llaaww  tthhaatt  wwhhiillee  hhuunnttiinngg,,  nnoo  aallccoohhooll  mmaayy  bbee  ddrruunnkk  dduurriinngg  tthhee  hhuunntt,,  nnoott  eevveenn  aa  bbeeeerr  oorr  aa  

lliigghhtt  bbeeeerr  wwiitthh  lluunncchh..      

  PPlleeaassee  ddoo  nnoott  tthhrrooww  yyoouurr  cciiggaarreettttee  bbuuttttss  aawwaayy  iinn  tthhee  bbuusshh..    KKeeeepp  tthheemm  oorr  ggiivvee  tthheemm  ttoo  aa  ssttaaffff  

mmeemmbbeerr  ttoo  tthhrrooww  aawwaayy..  

  YYoouu  mmaayy  ffiillll  yyoouurr  rriiffllee’’ss  mmaaggaazziinnee  wwiitthh  bbuulllleettss  bbeeffoorree  tthhee  ddaayyss  hhuunnttiinngg,,  bbuutt  aa  bbuulllleett  mmaayy  oonnllyy  bbee  

llooaaddeedd  iinnttoo  tthhee  cchhaammbbeerr  oonn  yyoouurr  PPrrooffeessssiioonnaall  hhuunntteerr’’ss  iinnssttrruuccttiioonn..  

  BBeeffoorree  ttaakkiinngg  aa  sshhoott  aatt  aann  aanniimmaall,,  mmaakkee  ssuurree  yyoouu  aarree  ccoommffoorrttaabbllee  wwiitthh  ttaakkiinngg  tthhee  sshhoott,,  aass  aannyy  

wwoouunnddeedd  aanniimmaallss  mmuusstt  bbee  ppaaiidd  ffoorr  iinn  ffuullll..    

  AAnn  aanniimmaall  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  iiff  iitt  iiss  wwoouunnddeedd  oorr  nnoott,,  iiff  aannyy  bblloooodd  ((nnoo  mmaatttteerr  hhooww  lliittttllee))  iiss  ffoouunndd..  

  AAtt  tthhee  eenndd  ooff  eeaacchh  ddaayy  yyoouu  mmuusstt  eemmppttyy  yyoouurr  rriiffllee’’ss  mmaaggaazziinnee,,  aanndd  lloocckk  yyoouurr  rriiffllee  iinn  yyoouurr  rriiffllee  

ccaassee..  

  WWhheenn  ddrriivviinngg  wwiitthh  yyoouurr  rriiffllee  iinn  tthhee  ffrroonntt  ooff  aa  vveehhiiccllee,,  tthhee  bbaarrrreell  mmuusstt  ppooiinntt  ttoowwaarrddss  tthhee  fflloooorr  ooff  

tthhee  vveehhiiccllee..  

  WWhheenn  ddrriivviinngg  wwiitthh  yyoouurr  rriiffllee  oonn  tthhee  bbaacckk  ooff  aa  vveehhiiccllee,,  tthhee  bbaarrrreell  mmuusstt  ppooiinntt  uuppwwaarrddss  aatt  aallll  ttiimmeess  

oorr  bbee  iinn  aa  gguunn  hhoollddeerr..  

    WWhheenn  ddrriivviinngg  oonn  aa  ppuubblliicc  rrooaadd  wwiitthh  yyoouurr  rriiffllee  ttoo  hhuunntt  oonn  aannootthheerr  rraanncchh,,  iitt  iiss  bbyy  llaaww  tthhaatt  tthhee  rriiffllee  

mmuusstt  bbee  ttrraannssppoorrtteedd  iinn  aa  gguunn  ccaassee..  

  IItt  iiss  iimmppeerraattiivvee  tthhaatt  aallll  ppaayymmeennttss  ffoorr  eexxttrraa  aanniimmaallss  aarree  sseettttlleedd  iinn  ffuullll  bbeeffoorree  yyoouurr  ddeeppaarrttuurree..  WWee  

ddoo  aacccceepptt  mmaasstteerr  aanndd  vviissaa  ccaarrddss..  OOuurr  ccrreeddiitt  ccaarrdd  mmaacchhiinnee  iiss  uunnffoorrttuunnaatteellyy  iinn  RRaannddss  aanndd  oouurr  

pprriicceess  aarree  qquuootteedd  iinn  DDoollllaarrss..  IInn  oorrddeerr  ffoorr  uuss  ttoo  bbee  ppaaiidd  tthhee  ccoorrrreecctt  ddoollllaarr  aammoouunntt,,  wwee  uussee  tthhee  

rraanndd  bbuuyyiinngg  rraattee  ffoorr  tthhee  ddaayy  aanndd  aadddd  aa  55%%  iinn  oorrddeerr  ffoorr  uuss  ttoo  ggeett  tthhee  ccoorrrreecctt  ddoollllaarr  eexxcchhaannggee  

aammoouunntt..  IIff  yyoouu  wwiisshh  ttoo  ssaavvee  oonn  tthhee  55%%,,  yyoouu  nneeeedd  ttoo  aarrrraannggee  wwiitthh  yyoouurr  bbaannkk  ffoorr  aa  ttrraannssffeerr  ttoo  bbee  

ddoonnee  TTWWOO  ddaayyss  bbeeffoorree  yyoouurr  ddeeppaarrttuurree..  
  

      
  

  

  



 

 

 

  

SSUUGGGGEESSTTIIOONN  OONN  WWHHAATT  TTOO  TTIIPP  TTHHEE  SSTTAAFFFF  
  

CClliieennttss  aallwwaayyss  aasskk  mmee  wwhhaatt  ttoo  ttiipp  tthheeiirr  pprrooffeessssiioonnaall  hhuunntteerr,,  ttrraacckkeerr,,  sskkiinnnneerr  aanndd  tthhee  ccaatteerreerrss..    SSaaffaarriiss  

aarree  vveerryy  eexxppeennssiivvee  aanndd  iiff  yyoouu  ccaannnnoott  aaffffoorrdd  ttoo  ttiipp  tthhee  ssttaaffff,,  tthheeyy  wwiillll  nnoott  tthhiinnkk  bbaaddllyy  ooff  yyoouu..    AA  tthhaannkk  

yyoouu  iiss  aallssoo  aapppprreecciiaatteedd  vveerryy  mmuucchh..      

IInn  tthhee  hhuunnttiinngg  iinndduussttrryy  tthheerree  iiss  aa  ggooiinngg  rraattee,,  aatt  wwhhaatt  kkiinndd  ooff  ttiippss  aa  cclliieenntt  ggiivveess..    JJuusstt  lliikkee  aatt  aa  

rreessttaauurraanntt,,  tthheerree  iiss  aa  ggooiinngg  rraattee  aatt  wwhhaatt  ttoo  ttiipp  tthhee  wwaaiitteerr  sseerrvviinngg  yyoouurr  mmeeaall..  

TThhee  ttiipp  nnoorrmmaallllyy  ggiivveenn  ttoo  aa  pprrooffeessssiioonnaall  hhuunntteerr  iiss  $$  7755  ppeerr  ddaayy..    TThhee  aammoouunntt  ggiivveenn  wwiillll  oobbvviioouussllyy  

ddeeppeenndd  oonn  hhooww  hhaarrdd  yyoouu  ffoouunndd  yyoouurr  pprrooffeessssiioonnaall  hhuunntteerr  hhaadd  wwoorrkkeedd  ffoorr  yyoouu..    IItt  wwiillll  aallll  ddeeppeenndd  oonn  hhooww  

hhaappppyy  yyoouu  wweerree  wwiitthh  hhiiss  gguuiiddiinngg  yyoouu,,  oonn  wwhhaatt  ggoooodd  ttrroopphhiieess  hhee  hheellppeedd  yyoouu  ggeett,,  oonn  hhooww  hhee  sseerrvveedd  yyoouu  

ddrriinnkkss  ,,  hhooww  ggoooodd  yyoouurr  ppaacckkeedd  lluunncchheess  wweerree,,  mmaaddee  ssuurree  yyoouu  wweerree  hhaappppyy  aatt  aallll  ttiimmeess  aanndd  iinn  ggeenneerraall  

hhooww  hhaarrdd  hhee  wwoorrkkeedd  ttoo  mmaakkee  yyoouu  ssaaffaarrii  aa  ssuucccceessss..      IItt  iiss  oouurr  ccoommppaannyy  ppoolliiccyy  tthhaatt  iiff  yyoouu  aarree  nnoott  aa  

ssmmookkeerr,,  yyoouurr  pprrooffeessssiioonnaall  hhuunntteerr  mmaayy  nnoott  ssmmookkee  iinn  tthhee  vveehhiiccllee..    IIff  yyoouurr  pprrooffeessssiioonnaall  hhuunntteerr  ddooeess  

ssmmookkee  iinn  tthhee  vveehhiiccllee,,  pplleeaassee  lleett  mmaannaaggeemmeenntt  kknnooww  aanndd  ddoo  nnoott  ttiipp  yyoouurr  pprrooffeessssiioonnaall  hhuunntteerr..        

TThhee  ttrraacckkeerr  nnoorrmmaallllyy  ggeettss  $$1100  ppeerr  ddaayy..    TThhiiss  wwiillll  aallssoo  ddeeppeenndd  oonn  hhooww  hhaappppyy  yyoouu  wweerree  wwiitthh  hhiiss  sseerrvviiccee  

aanndd  hhooww  hhaarrdd  hhee  wwoorrkkeedd  ttoo  hheellpp  ffiinndd  ggoooodd  ttrroopphhiieess  ffoorr  yyoouu..  

TThhee  sskkiinnnneerr  nnoorrmmaallllyy  ggeettss  $$1100  ppeerr  ddaayy..    TThhiiss  iiss  aallwwaayyss  aa  bbiigg  jjoobb  ttoo  ddoo,,  aanndd  tthheeyy  ddoo  wwoorrkk  hhaarrdd  ttoo  mmaakkee  

ssuurree  aallll  yyoouurr  ttrroopphhiieess  aa  pprreeppaarreedd  ccoorrrreeccttllyy  aanndd  tthhiiss  ttaakkeess  tthheemm  ssoommeettiimmeess  llaattee  iinnttoo  tthhee  nniigghhtt  ttoo  

aacchhiieevvee....SSoommee  cclliieennttss  aallssoo  ttiipp  tthhee  ssttaaffff  iinn  tthhee  sskkiinnnniinngg  sshheedd  wwhhoo  ttaakkee  ccaarree  ooff  yyoouurr  ttrroopphhiieess  

IItt  iiss  tthhee  dduuttyy  ooff  tthhee  LLooddggee  SSttaaffff  wwhhiicchh  iiss  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ffoouurr  ggrroouuppss,,  ttoo  mmaakkee  ssuurree  yyoouu  aarree  ffeedd  wweellll,,  tthhaatt  

yyoouurr  ddrriinnkkss  aarree  ccoolldd  aanndd  yyoouu  hhaavvee  eennoouugghh  iiccee  aanndd  vvaarriieettyy  ooff  ssoofftt  ddrriinnkkss,,  bbeeeerr  aanndd  wwiinnee,,  tthhaatt  yyoouurr  

rroooomm  iiss  ttiiddyy  aanndd  cclleeaann,,  tthhaatt  yyoouurr  llaauunnddrryy  iiss  ddoonnee  aanndd    

tthhaatt  yyoouu  ggeett  tthhee  ccoorrrreecctt  llaauunnddrryy  bbaacckk  aanndd  aallll  tthhee  ootthheerr    

ssmmaallll  tthhiinnggss  wwhhiicchh  wwiillll  mmaakkee  yyoouurr  ssttaayy  mmoorree  eennjjooyyaabbllee..    
  

LLooddggee  mmaannaaggeerr::  $$110000  ppeerr  hhuunntt,,  
  

TThhee  LLaauunnddrryy  SSttaaffff  --  $$  2255  ppeerr  hhuunntt,,    
  

TThhee  CClleeaanniinngg  SSttaaffff  --  $$2255  ppeerr  hhuunntt,,  
  

TThhee  PPoorrtteerr  BBooyyss  --  $$2255  ppeerr  hhuunntt,,  
  

TThhee  KKiittcchheenn  SSttaaffff  --  $$2255  ppeerr  hhuunntt  
  

TThhiiss  tthheeyy  wwiillll  ddiivviiddee  oouutt  aammoonnggsstt  tthheemmsseellvveess..  TThheeyy  aallssoo  ttrryy  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  ssttaayy  pplleeaassaanntt  aanndd  

ccoommffoorrttaabbllee  aass  ppoossssiibbllee,,  bbyy  cclleeaanniinngg  yyoouurr  rroooomm,,  wwaasshhiinngg  tthhee  llaauunnddrryy,,  pprreeppaarriinngg  ffoooodd  eettcc..  PPlleeaassee  ttaakkee  

nnoott  tthhaatt  dduuee  ttoo  tthhee  mmaannyy  ddiiffffeerreenntt  ffaabbrriiccss  nnooww  aavvaaiillaabbllee,,  wwee  hhaavvee  ssttooppppeedd  iirroonniinngg  ssoommee  ccllootthhiinngg  aass  ttoo  

aavvooiidd  ccaauussiinngg  aannyy  ddaammaaggee  ttoo  ccllootthhiinngg..  

TTiippss  aarree  hhaannddeedd  iinnttoo  tthhee  ooffffiiccee  ttoo  oouurr  SSeeccrreettaarryy,,  AAmmbbeerr  SSttrroonngg,,  aafftteerr  yyoouu  hhaavvee  ccoommpplleetteedd  yyoouurr  SSaaffaarrii..  

PPrrooffeessssiioonnaall  hhuunntteerrss  ttiippss  aanndd  sskkiinnnneerr  ccaann  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthheemm  ddiirreeccttllyy..  
  

OOnn  ootthheerr  rraanncchheess,,  iiff  tthhee  rraanncchh  oowwnneerrss  ssttaaffffss  hheellpp  iiss  nneeeeddeedd,,  tthhee  rreeccoommmmeennddeedd  ttiipp  iiss  $$1100..  

WWee  ffeeeell  vveerryy  ssttrroonnggllyy  tthhaatt  iiff  aannyy  ooff  tthhee  aabboovvee  sseerrvviicceess  wweerree  nnoott  uupp  ttoo  yyoouurr  eexxppeeccttaattiioonnss,,  yyoouu  sshhoouulldd  

nnoott  ffoollllooww  oouurr  gguuiiddeelliinneess  oonn  wwhhaatt  ttoo  ttiipp..  IIff  yyoouu  wweerree  nnoott  hhaappppyy  wwiitthh  tthhee  sseerrvviicceess  tthheenn  pplleeaassee  hheellpp  mmee  

bbyy  nnoott  ttiippppiinngg  aatt  aallll..  
  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

1100  ddaayy  1100  TTrroopphhyy  ppaacckkaaggee::  
  

SSeeaassoonn::  MMaarrcchh  --  NNoovveemmbbeerr  

11xx11  ––  1100  TTrroopphhiieess//ppeerrssoonn::  $$88,,000000      22xx11  ––  1100  TTrroopphhiieess//ppeerrssoonn::  $$77,,550000  
  

TTrroopphhiieess  IInncclluuddee::  
  

  CCaappee  KKuudduu;;    

  GGeemmssbbuucckk;;    

  CCaappee  SSpprriinnggbbuucckk;;    

  IImmppaallaa;;    

  BBlleessbbookk;;    

  DDuuiikkeerr;;    

  WWaarrtthhoogg;;      

  BBuusshhbbuucckk  OORR  BBuusshhppiigg;;    

  BBllaacckk  SSpprriinnggbbuucckk  OORR  MMoouunnttaaiinn  RReeeeddbbuucckk;;  

  BBllaacckk  WWiillddeebbeeeesstt  OORR  BBlluuee  WWiillddeebbeeeesstt  OORR  RReedd  HHaarrtteebbeeeesstt..  
  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SSOOUUTTHH  AAFFRRIICCAA  TTRROOPPHHYY  PPRRIICCEELLIISSTT    

  

DDaaiillyy  rraatteess::  11  HHuunntteerr  aanndd  PPrrooffeessssiioonnaall  hhuunntteerr  @@  $$550000--0000  ppeerr  ddaayy,,  22  HHuunntteerrss  aanndd  11  PPrrooffeessssiioonnaall  

hhuunntteerr  @@  $$440000--0000  ppeerr  ddaayy,,  OObbsseerrvveerr  @@  $$117700--0000  ppeerr  ddaayy  **PPrriicceess  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee  

  

AAaarrddwwoollff  $$11550000  

BBaabboooonn  $$550000  

BBaatt  eeaarreedd  ffooxx  $$775500  

BBlleessbbuucckk  $$660000  

WWhhiittee  BBlleessbbuucckk  $$990000  

BBoonntteebbookk  $$11775500  

BBuusshhppiigg  $$660000  

CCaappee  BBuusshhbbuucckk  $$880000  

CCaappee  EEllaanndd  $$22775500  

CCaappee  ffooxx  $$775500  

CCaappee  GGrreeyyssbbuucckk  $$880000  

CCaappee  HHaarrtteebbeeeesstt  $$11335500  

CCaappee  KKuudduu  $$11552255  

CCaappee  LLyynnxx  $$11550000  

BBlluuee  DDuuiikkeerr  $$11000000  

CCoommmmoonn  DDuuiikkeerr  $$335500  

FFaallllooww  DDeeeerr  ((SSeeaassoonnaall))  $$880000  

GGeemmssbbuucckk  $$11552255  

GGeennnneett  $$335500  

HHyyrraaxx  $$110000  

IImmppaallaa  $$660000  

BBllaacckk  bbaacckk  jjaacckkaall  $$550000  

RReedd  LLeecchhwwee  $$33550000  

NNyyaallaa  $$22775500  



 

 

 

OOrriibbii  $$11885500  

OOssttrriicchh  $$775500  

PPoorrccuuppiinnee  $$550000  

RReedd  DDuuiikkeerr  $$22555500  

CCoommmmoonn  RReeeeddbbuucckk  $$11550000  

MMoouunnttaaiinn  RReeeeddbbuucckk  $$660000  

BBllaacckk  SSpprriinnggbbuucckk  $$880000  

CCaappee  SSpprriinnggbbuucckk  $$660000  

WWhhiittee  SSpprriinnggbbuucckk  $$11110000  

SStteeeennbbuucckk  $$335500  

SSpprriinngghhaarree  $$330000  

SSuunnii  $$22555500  

VVeerrvveett  MMoonnkkeeyy  $$330000  

VVaaaall  RRhheebbuucckk  $$11880000  

WWaarrtthhoogg  $$660000  

WWaatteerrbbuucckk  $$22775500  

BBllaacckk  WWiillddeebbeeeesstt  $$11335500  

BBlluuee  WWiillddeebbeeeesstt  $$11335500  

BBuurrcchheellll’’ss  ZZeebbrraa  $$11660000  

SSaabbllee  ((LLiimmiitteedd  qquuoottaa))  $$1100  000000  

  

CCUULLLL  PPRRIICCEELLIISSTT  

  

KKuudduu  MMaallee  $$775500  

KKuudduu  FFeemmaallee  $$440000  

IImmppaallaa  $$225500  

BBlleessbbuucckk  $$225500  

BBlluuee  WWiillddeebbeeeesstt  FFeemmaallee  $$440000  

BBllaacckk  WWiillddeebbeeeesstt  FFeemmaallee  $$440000  

  


