
DRIVJAGT PÅDRIVJAGT PÅ
STATSREVIRSTATSREVIR

Ungarn tilbyder nogle af verdens bedste drivjagter. Her er det ikke ualmindeligt at grupper på 10-12 jægere

nedlægger 50-60 stykker vildt på tre dages drivjagt – naturligvis afhængigt af hæderligt jagtvejr og den

enkelte jægers skydefærdigheder.

Udfordrende jagt Kræver moderat god fysisk form Indkvartering i lodge Drivjagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Drivjagt på statsrevirDrivjagt på statsrevir

HØJDEPUNKTER

Populære revirer – der er rift om de ungarske
drivjagter
Revirstørrelserne ligger mellem 11.000 hektar og
25.000 hektar
Ikke ualmindeligt at grupper på 10-12 jægere
nedlægger 50-60 stykker vildt på tre dages
drivjagt
Meget god bestand af især kronvildt og vildsvin

Overblik

De fleste revirer lover dog en afskydning på 1-2 stykker
vildt pr. jæger pr. dag fordelt på vildsvin og hundyr. I
kombination med drivjagter på fri vildtbane kan der også
organiseres jagt i store hegn, hvor afskydningstallene
kommer endnu højere op.

Der er rift om de ungarske drivjagter og vil man sikre sin
gruppe plads på et af de populære revirer, må det tilrådes
at være ude i rigtig god tid – gerne et år i forvejen.

De fleste revirer tillader kun drivjagter med afskydning efter
prisliste, men vi har enkelte revirer, hvor vi kan tilbyde
gradueret fastpris inkl. keilere. Vi råder i øvrigt også over
revirerne kendt fra ”Vildsvinefeber-filmene” – disse skal
ved interesse bookes meget tidligt!

Bedste periode: Slut november-slut januar.

Antal jægere: Minimum 10.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: anne@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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

Ophold - Drivjagt på statsrevirOphold - Drivjagt på statsrevir

Alle revirer har deres egen 1. kl. jagtlodge, som har begejstret alle
jægere, ellers kan vi foreslå 4-stjernet wellness hoteller, med lidt
kørsel til revirerne.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: anne@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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

Attila Papp Attila Papp 

Attila er vor repræsentant i forhold til de ungarske revirer. Efter
mange år i branchen er hans viden og personlige netværk i det
ungarske jagtunivers enestående god.

Han er vor garant for professionelt forvaltede revirer i absolut
topklasse, konkurrencedygtige priser og lynhurtig opfølgning på
evt. problemer.

Vi er stolte af kvaliteten på vore jagtarrangementer i Ungarn og vi
kan prale af en succesrate gennem seks år på næsten 90% på
vore riffeljagter.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: anne@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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

Revir - Drivjagt på statsrevirRevir - Drivjagt på statsrevir

Revirerne ligger i det nordvestlige Ungarn og er mellem 11.000 –
25.000 ha store. Områderne består af 85% skov og 15% landbrug
og der er en meget god bestand af især kronvildt og vildsvin. På
bare et af områderne skydes der hvert år ca. 350 vildsvin. Jagten
kan kombineres med jagt i store hegn, hvor bl.a. ”Vildsvinefeber
filmene” er blevet filmet.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: anne@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2022 www.jagtrejser.dk Side 5



Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

3 dages drivjagt

Al organisation, drivere, hunde

4 dages ophold på hotel eller jagtlodge med helpension

Ungarsk jagttegn

Fly til Wien/Budapest

Transfers lufthavn/revir

Enkeltværelsestillæg € 25,- pr. nat

Trofæopmåling € 25,- pr. keiler

Hjemsendelse

Rejse- og afbestillingsforsikring

EU-ansvarsforsikring kr. 59,-

Alt som ikke er nævnt under prisen inkluderer

Yderligere

Afskydninger efter nedenstående prisliste. Endelig afregning sker fra Limpopo efter hjemkomst og iflg. protokol.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: anne@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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

Keiler, længde af tænder Pris / DKK
Op til 11,99 cm    - kr. 2.900,-
12,00 – 13,99 cm - kr. 4.300,-
14,00 – 15,99 cm - kr. 6.650,-
16,00 – 17,99 cm - kr. 9.500,-
18,00 – 19,99 cm - kr. 13.300,-
20,00 - 21,99 cm - kr. 18.990,-
Fra 22 cm            - kr. 22.820,-

So (over 50 kg brækket) - kr. 3.600,-
Überläufer (25,1 – 50 kg) - kr. 1.900,-
Smågris - kr. 760,-

Kronhind DKK 1.235,-

Kalv DKK 950,-

Då DKK 950,-

Kalv DKK 665,-

Mouflon får DKK 715,-

Mouflon lam DKK 715,-

Andet vildt:
Revirlederen giver inden jagten besked om, hvilke vildtarter der må skydes, men der kan normalt regnes med ovennævnte vildtarter.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: anne@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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

Drivjagt på statsrevirDrivjagt på statsrevir

Vildsvin (Europa)

Vildtarter der eventuelt kan tilkøbes

Dåhjort/Dåvildt (Europa)
Kronhjort/Kronvildt

(Europa)
Muflon (Europa)

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: anne@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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

ANNE FICK

Email: anne@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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