
SIMULERET JAGT ISIMULERET JAGT I
DANMARKDANMARK

Vi kan nu tilbyde en professionel jagtrelateret klapjagt og skydeundervisning på Ravnholt Gods.

Jagten kan udføres af alle Der påkræves ikke god fysisk form Indkvartering på hotel Pürschjagt

Tlf.: (+45) 62 20 25 40 | www.jagtrejser.dk | info@diana.dk



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Simuleret jagt i DanmarkSimuleret jagt i Danmark

HØJDEPUNKTER

Erfarne instruktører
Op til 500 skud pr. jæger
Udfordrende skydning
Firma arrangementer
Flere prisklasser
Jagt i fantastisk idylliske omgivelser

Overblik

Torben har arbejdet som herregårdsjæger og
skydeinstruktør i Sverige siden 2004. Af de mange ting
jagten har at byde på, har det altid været haglbøssen som
har fascineret Torben. I maj 2017 startede Torben på
Ravnholt Gods som en del af jagtforvaltningen.

Dette samarbejde har nu resulteret i at vi kan tilbyde vores
kundder professionel jagtrelateret skydeundervinsing på
Godset.

Udover sin store passion er Torben dansk og svensk
flugtskydnings instruktør. Torben har også gennemgået
uddannelse gennem A.P.S.I. The Association Shooting
Instructors i England. Han har arbejdet professionelt med
skydeinstruktion i både i Danmark og Sverige.

Vi tilbyder 4 pakker. Tryk på pakken nedenfor for at se
hvad pakken inkluderer. Pakkerne kan også ses under
fanen "Priser"

PAKKE 1
PAKKE 2
PAKKE 3
PAKKE 4

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26
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PARTNERPARTNER

Partner - Ravnholt GodsPartner - Ravnholt Gods

Skytte Torben Juul Nielsen er en erfaren herregårdsjæger og
skydeinstruktør, i det han har haft dette erhverv siden 2004. Af de
mange ting jagten har at byde på, har det altid været haglbøssen
som har fascineret Torben. I maj 2017 startede Torben på
Ravnholt Gods som en del af jagtforvaltningen og det er siden
hen udbygget med professionel jagtrelateret skydeundervisning
og simulerede dagsjagter.

Torben er uddannet dansk og svensk flugtskydnings instruktør og
har ligeledes gennemgået uddannelse hos A.P.S.I. The
Association of Professional Shooting Instructors i England. Han
har arbejdet professionelt med skydeinstruktion i både Danmark
og Sverige.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26
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REVIRREVIR

Ravnholt GodsRavnholt Gods

Omgivet af det smukke landskab på Fyn finder man det idylliske
Ravnholt Gods, som med sin lange jagthistorie, gør det til et yndet
sted for både den garvede såvel som den nye jæger.
Ravnholt Gods tilbyder en lang række forskellige jagter, som kan
kombineres med både overnatning og hyggelige måltider i godt
selskab med jagtvennerne, forretningsforbindelserne eller som et
event.
Som noget helt unikt tilbyder Ravnholt Gods og Diana Jagtrejser
nu simuleret jagt, med andre ord - Jagtaktiviteter året rundt!

Den simulerede jagt foregår i lignende områder, som vinterens
fasanjagter. Det giver et særdeles naturtro billede af en rigtig
klapjagt med masser af fugle og udfordrende skud i det kuperede
landskab. Så ønsker du at opleve en jagtdag med op mod 500
skud pr. jæger, så er det her en rigtig fornuftig mulighed og prisen
er en helt helt anden. 

 

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

 

 

 

 

 

SIMULERET DAGSJAGT,  PAKKE 1, 8 - 2 0  PERSONER | ALL  INCLUSIVE  

Kl. 09.00                    Ankomst Ravnholt Gods, morgenmad i den smukke jagtstue samt introduktion af dagens program

Kl. 10.00                    Parole og jagt 

Kl. 13.00                    Stor jagtfrokost i jagtstuen 

Kl. 14.00                    Jagt 

Kl. 16.00                    ”Parade” og afslutning 

 

Pris:   

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26
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8-10 skytter,                  kr   3.995,- pr. person

11-20 skytter,                 kr  3.795,- pr. person

Ikke skydende delt.         kr 1.000,-  pr. person  

Prisen inkluderer:       

Frit patron forbrug (forvent ca. 500 skud pr. skytte)

2 instruktører

Morgemad og stor jagtfrokost i jagtstuen, med drikkevarer

Introduktion af skytterne

Transport under arrangementet 

Tilkøb:                        

Overnatning

Skytter uden jagttegn skal have en sikkerhedsinstruktør med. kr. 1000,- pr. dag. Kaffe og kage i jagtstuen efter parade kr. 80,- pr.

person

Leje af våben, kr. 625,- pr våben.  

Udstyr:

Medbring selv kasket og skydebriller. Der er ingen krav til særlig jagtbeklædning. 

Kasket og skydebriller kan købes på Ravnholt Gods 

 

SIMULERET DAGSJAGT,  PAKKE 2, 8 - 20  PERSONER | SKYTTEPAKKEN  

Kl. 09.00                     Ankomst Ravnholt Gods, morgenmad i den smukke jagtstue samt introduktion af dagens program

Kl. 10.00                     Parole og jagt 

Kl. 13.00                     Dagens ret i jagtstuen 

Kl. 14.00                     Jagt 

Kl. 16.00                     ”Parade” og afslutning  

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26
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Pris:                             

Kr. 1.995,- pr. person

Kr. 1.000,- pr. ikke skydende deltager  

Prisen inkluderer:     

150 patroner pr. person 

Erfaren instruktør

Morgenmad og dagens ret med alle drikkevarer

Transport under arrangementet

Jagtorganisation. 

Tilkøb:                        

25patroner kr. 100,-  inkl. Duer

Overnatning

Skytter uden jagttegn skal have en sikkerhedsinstruktør med. Kr. 1000,- pr. dag.

Leje af våben kr. 625,- pr. våben

Kaffe og kage i jagtstuen efter parade kr. 100,- pr. person  

Udstyr:                        

Medbring selv kasket og skydebriller. Der er ingen krav til særlig jagtbeklædning. 

Kasket og skydebriller kan købes på Ravnholt Gods

 

SIMULERET DAGSJAGT,  PAKKE 3, 8 - 2 0  PERSONER | BASISPAKKEN  

Kl. 12.00                    Dagens ret i jagtstuen og introduktion af dagens program

Kl. 13.00                    Jagt 

Kl. 15.30                    ”Parade” og afslutning 

Limpopo Travel & Diana Jagtrejser

Limpopo Travel og Diana Jagtrejser – som i dag er et og

samme firma - bygger på mere end fire årtiers erfaring i

jagtrejsebranchen. Diana Jagtrejser blev grundlagt i

Svendborg, Danmark tilbage i 1974 af den internationale

jagtrejseprofil Jan Krossteig, som den dag i dag fortsat er

aktionær og bestyrelsesformand i koncernen.

I årene, der er gået, er virksomheden vokset sig til at være

verdens største jagtrejsebureau med jagtpartnere i mere

en 40 lande og kunder fra hele verden. Dette har kun

været muligt i kraft af vores kunders tillid til vores

virksomhed, vores partnere og den service vi yder. Vi

sætter en stor ære i, at en væsentlig del af vore kunder er

stamkunder, som ofte rejser med os, og som trækker nye

kunder med sig ind i vor virksomhed.

Jagtrejsemarkedet har aldrig været mere kaotisk end

netop nu. Et mylder af små og mellemstore bureauer har vi

altid haft på jagtrejsemarkedet, men i de senere år har

internettet for alvor åbnet for direkte bookinger og

arrangementer via mere eller mindre gennemsigtige

”formidlere” og udenlandske bureauer.

Rigtig mange jægere brænder fingrene på ”billige”

arrangementer, der ikke afvikles som lovet, og det er som

regel først når det går galt, at det går op for den uheldige

jagtrejsekunde, hvori forskellen mellem et godt dansk

bureau – med al den tryghed det indebærer – og en

tvivlsom udenlandsk udbyder består.

Vi tilbyder vore kunder en ret enestående tryghed. Vores

erfarne medarbejdere kender vore destinationer og kan

yde en særdeles kvalificeret rådgivning baseret på

kundens individuelle ønsker. Booker man sin jagtrejse

gennem os, er man sikret imod konkurs via den danske

Rejsegarantifond. Vort mangeårige medlemskab af Dansk

Rejsebureauforening er en sikkerhed for professionel

behandling gennem hele jagtrejseforløbet – også i tilfælde

af, at noget ikke går helt som planlagt. Som kunde hos os

kan man forvente opbakning i døgndrift på vor nødtelefon i

tilfælde af, at noget som helst går skævt.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26
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Pris:                             

Kr. 1.495,- pr. person

Kr. 1,000,- pr. ikke skydende deltager  

Prisen inkluderer:       

75 patroner pr. person

Dagens ret i jagtstuen med drikkevarer

Transport under arrangementet

”Jagtorganisation”

 Erfaren Instruktør 

Tilkøb:                        

Ekstra patroner kr. 100,- pr. æske (25 stk) inkl. duer 

Skytter uden jagttegn skal have en sikkerhedsinstruktør med. Kr. 800,- pr. dag. Leje af våben kr. 625,- pr. våben

Kaffe og kage i jagtstuen efter parade kr. 100,- pr. person 

Overnatning 

Mødeaktivitet  

Udstyr:                        

Medbring selv kasket og skydebriller. Der er ingen krav til særlig jagtbeklædning. 

Kasket og skydebriller kan købes på Ravnholt Gods

 

SIMULERET DAGSJAGT,  PAKKE 4, MIN. 4 DELTAGERE | BtB / NETVÆRK 

Det er muligt at kombinere en skøn jagtdag med et møde om morgenen eller eftermiddagen. 

Kl. 09.00                    Ankomst Ravnholt Gods, morgenmad i den smukke jagtstue samt introduktion af dagens program 

Kl. 10.00                    Parole og jagt

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26
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Kl. 12.30                    Frokost i jagtstuen

Kl. 13.30                    Mødeaktivitet i jagtstuen

15.00                         Kaffe og kage  

 

Pris:                             

Kr. 2.495,- pr. person  

Prisen inkluderer:       

75 patroner  pr. skytte

Erfaren instruktør

Hørepropper, skydebriller og kasket

Morgenmad og frokost i jagtstuen

”Jagtorganisation”

Al transport under arrangement

Leje af jagtstue med mødefaciliteter

Eftermiddagskaffe med kage           

 

Tilkøb:                        

Ekstra patroner kr. 100,- pr. æske (25 stk) inkl. duer

Ekstra instruktør kr. 5.000,- pr. dag Overnatning

Leje af våben, kr. 625,- pr. våben
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HAR DU
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