
Suveræn jagt på bukke 
med lavt jagttryk i skøn natur
  
Frankrig er ikke det første land man kommer i tanke om, 
når man tænker på bukkejagt. Det er synd, for i Frankrig 
kan man komme på en uovertruffen og unik bukkejagt. 
Vores revirer i Frankrig melder alle om store bestande af 
bukke med stærke trofæer og en fremragende jagtorganisa-
tion. Det franske landskab er blandt Europas skønneste og 
alsidigt; grønt, frodigt, let kuperet, skove, bjerge og til tider 
landbrug.

Man kan jage enten 1:1 eller 2:1. Der er også mulighed for 
3-4 jægere at jage på samme tid. 

Ved jagtføring 1:1 kan der maksimalt deltage 2-3 jægere. 
Jagten er en velkendt blanding af anstand og pürsch. 
De franske jagtførere er dygtige og har stor erfaring.

Pris pr. jæger DKK 9.290,-

FRANKRIGSPANIEN

En rigtig god og 
traditionel småvildtjagt

2 dages jagt på småvildt 
2 dages due- og kaninjagt 

Pris pr. jæger kun DKK 15.990,-

SYDENGLAND - BEDFORDSHIRE

Jagt på Muntjac og 
Kinesisk vandrådyr
Vort meget populære område i Bedfordshire 
har ledige pladser til efteråret. 
Efter 1. november kan man kombinere de 2 vildtarter 

Pris pr. jæger fra DKK 10.990,-
Plus attraktive nedsatte trofæafgifter  

Du vil blive udfordret præcis så meget som du selv vil. 
Jagten foregår som ”Spot and Stalk”, hvor du og din jagt-
fører pürscher rundt i det dejlige terræn for at se, om I kan 
overliste en god buk. Afskydningen er enestående, og du vil 
ofte nedlægge gamle bukke på +5år.

Pris pr. jæger DKK 6.990,-

RUMÆNIEN

KOMBINÉR
BEGGE
ARTER

Vores første jæger 
i april nedlagde 4 bukke 

på henholdsvis 440 gram, 
395 gram, 360 gram 

og 340 gram. 

SYDENGLAND - DORCHESTER

SKOTLAND

Selektionsjagt på Beceite Ibex

1 Beceite Ibex op til max. 6 år samt 1 hundyr 

Pris fra DKK 19.000,- 

Vi har en verden af JAGTrejser til dig - se et udpluk af vores spændende jagtrejser her!

Se mange flere spændende jagtrejser: 

www.jagtrejser.dk 

eller ring til en af vores erfarne

rejseeksperter på 62 20 25 40

FÅ LEDIGE 
PLADSER

LIMPOPO & DIANA JAGTREJSER · FAABORGVEJ 240 · DK-5700 SVENDBORG ·  TELEFON +45 62 20 25 40 · WWW.JAGTREJSER.DK

Bukkejagten i 
Rumænien er et 

kapitel for sig

Stærke sydengelske bukke 

Bukkejagt i det smukke Sydengland ved Dorchester. 
I dette område nedlægges årligt 20-40 bukke hvoraf 25% 
er medaljebukke og ca. 2 om året er guld. 
Vore jægere indkvarteres hos jagtlederen og 
hans kone og opholdet er med helpension. 
Jagten foregår primært i de store
 landbrugsområder på de store godser 
med et samlet areal på ca. 8.-10.000 ha. 
Området råder over 4 skytter.

Pris pr. jæger fra kr. 14.500,- 
+ trofæafgifter 



Dåhjortejagt på førsteklasses 
statsskovsrevirer 

Jagten på dåhjorten finder typisk sted i brunsten, som 
normalt falder fra midten af oktober til starten af november. 
Brunstjagten på de gryntende dåhjorte er lige så intens 
og spændende som kronhjortejagten, og den udøves på 
samme måde som en kombination af anstand og pürsch. 
Vi har mulighed for at arrangere fastprispakker såvel som 
prislistejagt.

Revir Zamrzenica - Dåhjortejagt fastpris:
- 4 dages ophold med helpension 
- 4 dages dåhjortejagt (8 pürsch)
- Afskydning af 1 dåhjort uanset størrelse 

Pris pr. jæger DKK 15.995,- 

Tilbagebetaling hvis der ikke nedlægges/anskydes hjort 
DKK 8.400,-  
Tilbagebetaling hvis dåhjort anskydes og ikke findes 
DKK 3.450,- 

Revir Chojna - Dåhjortejagt prisliste:
- 4 dages ophold med helpension 
- 4 dages dåhjortejagt (8 pürsch)
- Afskydning efter prisliste 

Pris pr. jæger DKK 6.900,-  

Kronhjortejagt på velorganiserede statsskovrevirer 

Kronhjorten er den ubestridte konge af Europas vildt – det trofæ som alle europæiske jægere brænder mest for at 
hænge på deres væg.  Har man én gang oplevet hjortenes brunst for fuld udblæsning, forstår man hvorfor. Jagten 
på kronhjort finder sted under brunsten i september måned 

Kronhjortejagt fastpris: 
• 4 dages ophold med helpension 
• 4 dages kronhjortejagt (8 pürsch) 
• Afskydning af 1 kronhjort op til 4,99 kg 

Pris pr. jæger DKK 15.495,- 

BEGRÆNSET 
ANTAL

PLADSER

GODE TILBUD 
til indeværende 

jagtsæson 
i Polen

Velorganiserede 
statsskovrevirer 
med mulighed 
for dåhjorte 
over 3 kg 

TYRKIET

Bezoar ibex

Pris pr. jæger  DKK 59.995,-

PRISEN INKLUDERER: 
• Trofæafgift for 1 Bezoar Ibex op til 100 cm 
• Trofæafgift for 1 vildsvin uanset størrelse 
• 5 dages jagt 1:1 
• 6 dages ophold med helpension i dobbeltværelse
• Transport under jagten • Transfer fra flyplads-revir  t/r 
• Alle jagtlicenser og afgifter • Våbenlicens

Tillæg for Bezoar over 100 cm - 150,- pr. cm 

Drivjagt - fri afskydning af vildsvin

Der garanteres min. 35 vildsvin på de 5 jagtdage. 
Ved mindre end 35 vildsvin tilbagebetales DKK 260 pr. 
manglende vildsvin til gruppen 

Pris pr. jæger DKK 19.995,-

PRISEN INKLUDERER: 
• 5 dages drivjagt med fri afskydning af vildsvin
• 6 overnatninger med helpension i dobbeltværelse
• Al transport under jagten 
• Daglig transfer indkvartering – revir t/r 
• Alle jagtlicenser • Våbentilladelse 

JAGTEN 
ER BASERET 

PÅ MINDST 10 
DELTAGERE 

POLEN

POLEN

TYRKIET TYRKIET

Store vildsvin - individuel jagt

Fastpris arrangement inkluderer 1 keiler, det største trofæ: 

Pris pr. jæger 5 dages jagt  DKK  13.995,-

Pris pr. ledsager 5 dage  DKK  5.350,-

PRISEN INKLUDERER: 
• Flyrejse Danmark - Tyrkiet • 5 dages jagt / jagtguide 1:1 
• 6 nætter i dobbeltværelse med halvpension 
• 1 keiler, det største trofæ • Al transport under jagten 
• Daglig transfer ophold  - jagtområde • Jagtlicens 
• Våbenlicens 

Hvis den nedlagte hjort vejer over 4,99 kg, betales 
differencen iht. trofæprislisten, dog med 20% rabat. 
Hvis der ikke nedlægges hjort, tilbagebetales DKK 8.000,- 
Ved anskydning af hjort som ikke findes, tilbagebetales 
DKK 4.500,-

Vi råder over nogle af de absolut bedste statsskovrevirer i 
den vestlige del af Polen, hvor vi kan tilbyde velorganiseret jagt

 på alle de gængse europæiske vildtarter. For at kunne levere 
en god jagt, kræves det en meget fornuftig afskydningspolitik,

 professionel jagtorganisation og gode jagtguider - Alt sammen noget 
som Diana Jagtrejsers revirer kan leve op til. Vores mangeårige kontrakter 
med nogle af de mest eftertragtede statsrevirer er vores kunders sikkerhed

 for den bedst tænkelige kvalitet.



Jagten på den røde sommerbuk
står højt på ønskelisten 
hos mange jægere

Velorganiserede 
statsskovrevirer 
med mulighed 
for dåhjorte 
over 3 kg 

Samledrivjagt 
på det velorganiserede statsskovrevir 
Zmigrod: 7.-10. november 2017.  

Vi har endnu ledige pladser på denne samledrivjagt med 
super professionel jagtorganisation. På reviret findes der 
rigtig gode bestande af kronvildt, dåvildt 
og råvildt samt vildsvin. 

Drivjagt prisliste: 
• 3 dages ophold med helpension 
• 3 dages drivjagt 
• Afskydning efter prisliste 

Pris pr. jæger DKK 8.195,- 

POLEN
j

At liste sig på skudhold af en rudel kronhinder er alt andet 
end let. Der er altid et par vagtsomme øjne og ører iblandt 
dem. Når det lykkes, er følelsen af jagtmæssig succes total. 
Hvis flest mulige jagtoplevelser til færrest mulige penge er 
målet, så er de polske efterårsjagter på hundyr og kalve/
lam et rigtigt godt bud på det perfekte jagtrejsearrange-
ment. Vi kan f.eks. tilbyde følgende: 

Revir Ladek Zdroj: 
• 3 dages ophold med helpension • 3 dages bukkejagt  
• Afskydning efter prisliste 

Pris pr. jæger DKK 5.100,-

KRONHIND/KALV - 50% RABAT 
Pris pr. stk. DKK 640,-

RÅER/LAM - MEGET BEGRÆNSET AFSKYDNING

Pris pr. stk. DKK 375,- 

Der gives også 15% på afskydning af KRONHJORTE

Velorganiserede 
hundyrsjagter 
på mange af vore 
statsskovsrevirer. 

50%
RABAT

POLEN

ENDNU 
FÅ LEDIGE 
PLADSER

TROFÆAFGIFTER
SPECIAL-PRISLISTE:
Hjort DKK   DKK/10gr

op til 7kg 14.495 -   
7,01-8kg 16.995 59 
8,01-9kg 22.995 63 
9,01-10kg 29.895 84 
10,01-11kg 38.895 160 
11,01-11,50kg 55.495 422 
Over 11,50 76.495 506 

SKOTLAND

Er du også ramt af den 
skotske kronhjortefeber?

Kronhjortjagt
• Stort statsrevir på 7.000 hektar
•  God bestand af kronvildt,  

dåvildt og vildsvin samt  
muflon på reviret

• Høj succesrate
•  Mulighed for kæmpe  

kronhjorte på  
op til 7 kg.

Pris pr. jæger 
fra DKK 25.990,- 

UNGARN

POLEN

SORTBJØRNEJAGT I B.C. 
Oplev en intens sortbjørnejagt i den 
canadiske vildmark.

Jagtperiode: 1.-5. september 2017, 
eller book jagten til 2018, forår og efterårsjagt.

Pris pr. jæger 2:1  DKK 35.495,-
Pris pr. jæger 1:1  DKK 42.495,-

PRISEN INKLUDERER: 
5 dages jagt 1:1 - alternativt 2:1, jagtlicens, bjørnelicens, 
1 sortbjørn pr. jæger, 6 dages ophold med helpension, 
al transport under jagten, feltpreparering af bjørneskind 

PRISEN INKLUDERER IKKE: 
Flyrejse til Canada, hotelovernatninger før og efter jagten 
hvis nødvendigt, hjemtransport af trofæer, forsikringer, 
konservatorarbejde, royalties efter nedlæggelse af bjørn, 
drikkepenge til guide. 

Der findes mulighed for at skyde ekstra bjørne, 
totalt 2 bjørne per jæger: 
Ekstra sortbjørn US$ 1000,- i trofæafgift pr 
sortbjørn + ekstra bjørnelicens US$ 200,-

CANADA

Periode: 26. september – 30. September.
Brunstjagt på Skovens konge – Karpaterhjorten. 
Drømmer du om at høre hjortebrøl i bjergene? 
Vi tilbyder denne enestående, spændende og hårde jagt 
på kronhjort i Rumænien. Intens og gribende oplevelse 
– med hjortebrøl rullende gennem dalen.
 
Pris pr. jæger DKK 8.495,-

PRISEN INKLUDERER 
• Gruppeleder fra Diana Jagtrejser
• 4 dages jagt med jagtføring 1:1
• 4 dages ophold med helpension
• Enkeltværelse
• Rumænsk jagttegn • Tolk
• Transfer Lufthavn til jagtområde t/r
• Al kørsel på reviret

GRUPPETUR - Kronhjort i Rumænien 
med dansk gruppeleder fra Diana Jagtrejser

RUMÆNIEN

PRISEN INKLUDERER IKKE 
• Fly til Sibiu t/r ca. kr. 3.000,-
• Trofæafgifter
• Hjemsendelse af trofæ
• Drikkevarer og drikkepenge
• EU-Ansvarsforsikring DKK 35,-
• Samt alt, som ikke er nævnt  
under hvad prisen inkluderer

GRUPPETUR
med dansk 

gruppeleder

Vi tilbyder jagt på fantastiske 
højlandsgodser med en rigtig god 
bestand af kronvildt

Pris pr. jæger fra DKK 20.990,-  

PRISEN INKLUDERER: 2 kronhjorte, 5 dages ophold på 
hotel m. morgenmad, flyrejse t/r, 1 lejebil 

Hvis du er til et rigtigt vildmarks eventyr, så tilbyder vi 
kronhjortejagten i det vestlige højland, hvor nogle af 
jagtområderne nås med båd.

Er du interesseret i 

JAGTFILM?
På www.jaktflix.se får du adgang
til masser af jagtfilm til en lav pris.

DU KAN OGSÅ SE 

Red Moose-film på YouTube

Reportagefilm om jagt og udstyr

www.redmoose.se

RED MOOSE 
Essential Products 

 

 

 

ENDNU 
FÅ LEDIGE 
PLADSER

Vi kan endnu tilbyde pladser på nogle af vore gode stats-
skovrevirer i brunsten, som finder sted i slutningen af juli 
og starten af august. Vi tilbyder følgende muligheder: 

Fastprispakke: 
• 3 dages ophold med helpension 
• 3 dages bukkejagt  
• Afskydning af 3 bukke uanset størrelse 

Pris pr. jæger DKK 10.995,- 

Fastprispakke: 
• 3 dages ophold med helpension 
• 3 dages bukkejagt  
• Afskydning af 3 bukke til og med 299 gram 

Pris pr. jæger DKK 9.995,-

Tillæg ved buk imellem 300-399 gram DKK 1.650,-
Tillæg ved buk fra 400 gram og opefter DKK 3.595,- 



ATLANTIK TRAVEL ER 
DREVET AF FISKERE 
FOR FISKERE 

Vores rejseledere er erfarne lystfiskere, 
og de ved hvad der skal til for at få 
en god fisketur. 

Vi har rejsemål til Nordamerika, 
Sydamerika, Afrika og Europa.

SYDAFRIKA - FRONTIER SAFARISNAMIBIA - OMUJEVE SAFARIS

DETTE TILBUD 
GÆLDER KUN I 
OKTOBER-NOVEMBER

 2017 

DETTE TILBUD 
GÆLDER KUN I 
OKTOBER-NOVEMBER

 2017 

NAMIBIA - OMUJEVE SAFARIS

MOZAMBIQUE - NYATI SAFARIS LTD

Partner og kunde med 42¨ bøffel

BIG 
GAME

SYDAFRIKA - BALULE RIVER CAMP

FOTOSAFARI FOR FAMILIEN 
– mulighed for jagt for jægeren

Balule River Camp
Danskejet safari camp i Sydafrika med skøn beliggenhed 
ned til Olifants River, tæt på Kruger Nationalpark. Dejlig lille 
intim camp med plads til max. 12 personer ad gangen. 

FAST FOTOSAFARI-PROGRAM FOR FAMILIEN
AFREJSE TORSDAG – OPHOLD FREDAG TIL FREDAG  
HJEMKOMST LØRDAG. 
Der er mulighed for tilkøb af 1-3 dages jagt på nabofarmen. 

Flybillet, 7 dages ophold med helpension 
og fotosafari-program. 

Pris pr. person fra DKK 16.995,-

Pr. jagtdag 1:1 inkl. leje af riffel. 

Pris pr. person DKK 2.775,-
Hertil kommer trofæafgifter, 
f.eks. Impala DKK 2.700,- 

AFREJSE 
HVER 

TORSDAG

www.Safarieksperten.dk
telefon +45 56 36 25 45

Jesper Cardi
cardi@diana.dk

Joakim H. 
Pedersen
jop@limpopo.dk

Tina Jeppesen
tina@limpopo.dk

Linda Bertelsen
linda@limpopo.dk

Erik Hahn 
Pedersen
ehp@diana.dk

Anne Fick
anne@limpopo.dk

Erik P. Brinkmann
brinkmann@
limpopo.dk

Kristina Møller 
Nielsen
kristina@limpopo.dk

Peter Nielsen
peter@diana.dk

Lars Storgaard
lars@limpopo.dk

Mark Longhi 
Andreasen
ma@diana.dk

Ring til os på telefon

62 20 25 40

ALASKA FLOAT TRIP

Steelhead, kongelaks eller 
sølvlaks på flue
Er du klar på et lystfiskereventyr?
Sneklædte tinder, dybe skove og rivende floder. Fiskeri i 
Canada er virkelig en udfordring og for at fange 
steelheaden, skal der arbejdes hårdt.

7 nætter fra DKK 23.495,--

CANADA BRITISH COLOMBIA

FISKE
REJSER 

TIL HELE 
VERDEN

SELEKTIONSJAGT 
En masse jagt for få penge! 

Mange jægere efterspørger 
selektionsjagt i Afrika, og her er muligheden. 

Pris pr. jæger 2:1 DKK 13.995,-
Pris pr. jæger 1:1 DKK 16.995,- 

Priserne inkluderer transfer fra lufthavnen til jagtområdet 
t/r, 5 dages ophold med helpension, lokale drikkevarer og 
vaskeservice, 5 dages selektionsjagt med prof. jæger, skin-
ner og tracker, al transport under jagten, jagtlicens samt 
afskydning af 10 stk. selektionsvildt pr. jæger (primært hun-
dyr af følgende arter: springbuck, impala, vortesvin, blue 
wildebeest, hartebeest og waterbuck). Flybillet tilkommer. 

Specialtilbud antilopejagt
Her får du virkelig fuld valuta for pengene

Utroligt flot jagtområde, dejlig indkvartering i store flotte 
værelser, beliggenhed kun 45 minutters kørsel fra lufthavnen. 
Stærk nedsat dagsrate for jægeren, 
meget overkommelige trofæafgifter og
GRATIS ophold for 1 ledsager pr. jæger 

Pris pr. jæger 2:1 DKK 24.900
Pris pr. jæger 1:1 DKK 27.990

Priserne inkluderer flybillet, transfer fra lufthavnen 
til jagtområdet t/r, 7 dages ophold med helpension, lokale 
drikkevarer og vaskeservice, 7 dages jagt med prof. jæger, 
skinner og tracker, al transport under jagten og jagtlicens.

GRATIS JAGTOPHOLD
Det lyder næsten for godt til at være sandt, 
men den er god nok. 

DU BETALER DKK 0,- 
for 6 dages ophold inkl. helpension / 5 dages jagt. 
Den eneste betingelse er, at du skal nedlægge trofæer for 
minimum USD 2.500 i løbet af de 5 dages jagt. 
Og selvom det er billigt, er det godt: Det er jagt i ét stort 
sammenhængende område på 27.000 ha med en god og 
varieret vildtbestand, og indkvartering er smukt beliggende 
midt i jagtområdet. 

BIG GAME SAFARI
Nyati Safaris Ltd. har en meget interessant jagtkoncession 
i Zambezi Deltaet og er berømt for meget fine bestande af 
bl.a. elefant, sable og bøffel.

SENESTE KUNDE UDTALER:  ”I believe there is NO better 
Cape Buffalo hunting possible anywhere in Africa.
Both my Buffalo were close up and very, very exciting

Pris pr. jæger fra US$ 11.995,- 
Trofæafgift for bøffel nr. 2 US 4450,- 
(Normalpris US 7250,-)

Kontakt os og hør mere
om vores spændende 
fiskerejser til hele verden 

70 20 38 86 
www.fiskerejser.dk
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Float trip på Upper 
Chunilna Creek
Tag med på et storslået eventyr
Float trip på en af Alaskas smukkeste floder efter sølvlaks, 
krydret med world class fluefiskeri efter regnbue- og 
fjeldørred. En fiske og naturoplevelse i særklasse.

8 nætter fra DKK 21.095,-


