
TJUR OG URFUGLE JAGT TJUR OG URFUGLE JAGT 

Du vil komme til at opleve et uforglemmelig Tjur ritual : ”dansende” Tjur fugle i det tidlige forår. Benyt dig af

chancen til at opleve denne fantastiske jagt.

Udfordrende jagt Der påkræves ikke god fysisk form Indkvartering i hytte Haglbøssejagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Tjur og Urfugle jagt Tjur og Urfugle jagt 

HØJDEPUNKTER

Jagt i fantastiske omgivelser
Oplev den "dansende" Tjur fugl
Mulighed for russisk sauna

Overblik

Jagten:

Vores yderst seriøse partner råder over flere jagtområder
af enorme dimensioner. Tjurfuglen jages i foråret. Det er
en spændene og betagende jagt. Der er mange Tjurfugle i
Rusland, som typisk jages i skoven tidligt om morgenen,
lige inden solopgang. Urfuglen finder man på store enge,
hvor der ofte kan være op til 20 haner på samme
spilleplads. Urfuglen jager man fra specielle ”blinds”. Vi
anbefaler haglbøsse til disse fuglejagter. 

Rejsebeskrivelse:

Dag 1:            Ankomst til Moskva. Tolddeklarering,
aftentog til Kirov (ca. 9 timer ).

Dag 2:            Ankomst til Kirov. Biltransfer til jagtareal.

Dag 3-7:         5 dages jagt.

Dag 8:            Transfer tilbage til Kirov og videre til
Moskva.

Dag 9:            Ankomst Moskva, overnatning eller
hjemrejse.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

ERIK HAHN PEDERSEN

Email: ehp@diana.dk
Telefon: +(45) 22 19 86 54
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OPHOLDOPHOLD

Ophold - Tjur og Urfugle jagtOphold - Tjur og Urfugle jagt

Ophold er i små jagthuse, som er simple, men yderst komfortable.
Under jagten bliver man serviceret med måltider af personalet i
lejren. Der er mulighed for at benytte sig af en russisk sauna.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

ERIK HAHN PEDERSEN

Email: ehp@diana.dk
Telefon: +(45) 22 19 86 54
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PARTNERPARTNER

Partner i Rusland og AsienPartner i Rusland og Asien

Vores partner er en af de mest erfarne outfittere på markedet for
jagt i Asien. Flere af guiderne er uddannet vildtbiologer,
professionelle jagtguider og er alle 100 % dedikeret til deres job.

Deres førsteprioritet er at give dig en første klasses jagtoplevelse
og hjælpe dig med at få dit ønskede trofæ.

Vores partner vil sørge for tolk til dig samt møde dig i lufthavnen
og hjælpe med alle formaliteter etc.

Endvidere er vores partner godkendt til at eksportere trofæer, så
de vil sørge for at dit trofæ kommer sikkert hjem til dig.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

ERIK HAHN PEDERSEN

Email: ehp@diana.dk
Telefon: +(45) 22 19 86 54
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REVIRREVIR

Revir - Tjur og Urfugle jagtRevir - Tjur og Urfugle jagt

Kirov regionen ligger i den Vest Centrale del af Rusland.
Afstanden fra Moskva og Kirov er 896 km. I regionen finder man
en fantastisk vildtrigdom, ikke mindst hvad angår fuglevildt, og
generelt har disse jagter fremragende resultater. Vejret er
moderat og kontinentalt. Arealet er dækket af små bakker, hvortil
der løber en masse floder og søer. Landskabet er ligeledes lettere
kuperet med overvejende skov, som afbrydes af vidstrakte enge
og marker.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

ERIK HAHN PEDERSEN

Email: ehp@diana.dk
Telefon: +(45) 22 19 86 54
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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

Visum støtte papirer 

Velkomst i Moskva lufthavn 

Ledsagelse af repræsentant fra outfitter eller tolk for

hver gruppe 

Tog billet Moskva – Kirov t/r på 2. kl.

Våben importtilladelse 

Vet certifikat 

Transport til og fra jagtområde samt i området 

Ophold og måltider i lejren 

PH 

Trofæafgift for 1 Urfugl og 1 Tjur 

Al personale i lejren 

Feltbehandling af trofæer

Flybillet til og fra Moskva 

Hotel og måltider i Moskva og Kirov før og efter jagten 

Ekstra trofæer 

Visum 

Alkohol 

Personlige udgifter 

Overvægt fra flyselskabet 

Hjemsendelse af trofæer 

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

Dip & pack 

Drikkepenge

Extra trofæer:

USD 550,- Tjur                  

USD 350,- Urfugl

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

ERIK HAHN PEDERSEN

Email: ehp@diana.dk
Telefon: +(45) 22 19 86 54
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Valutakurs

Prisen på denne rejse er en forhåndsvisning, da vi tager forbehold for kursændringer. Den endelige pris for rejsen vil blive aftalt
nærmere.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

ERIK HAHN PEDERSEN

Email: ehp@diana.dk
Telefon: +(45) 22 19 86 54
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VILDTARTERVILDTARTER

Tjur og Urfugle jagt Tjur og Urfugle jagt 

Tjur fugl, Western
Capercaillie

Vildtarter der eventuelt kan tilkøbes

Urfugl, Black Grouse

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

ERIK HAHN PEDERSEN

Email: ehp@diana.dk
Telefon: +(45) 22 19 86 54
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Om osOm os

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.
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HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@limpopo.dk
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