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På Kamchatka finder man et spektakulært naturlandskab, hvor du kan nedlægge nogle af de mest

anerkendte vildtarter - og lidt til.

Svær jagt Kræver god fysisk form Indkvartering i vildmarken Bjergjagt Pürschjagt
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HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Kamchatka Snow Sheep & Koryak SnowKamchatka Snow Sheep & Koryak Snow
SheepSheep

HØJDEPUNKTER

Et smukt og sjældent trofæ
Enestående usammenligneligt skønt landskab
Jagt til fods i flot bjergterræn
Rigtig god vildtbestand

Overblik

Den mere end 1.500 km lange halvø imponerer ikke kun
med sine gevaldige trofæer, men tilbyder også et
enestående usammenligneligt skønt landskab.
Jagtmæssigt set er Kamchatka snefåret, brunbjørnen og
elgen de mest interessante vildtarter.  

Derudover er der også karibu, ulv, los, rød ræv samt polar
ræv, odder, stentjur og snehøne at finde.

Ved siden af forskellige sælarter findes der også i de
nordligste kystregioner hvalros på op til 1.500 kg samt
isbjørn. Ikke kun for jægeren, men også for fiskeren har
Kamchatka et righoldigt udbud. Der er forskellige
laksearter i floderne og bækkene samt utallige
opgangslaks om sommeren og starten af efteråret, hvilket
er hovedføden for brunbjørnen.

Kamchatka snow sheep finder man i de centrale dele af
Kamchatka halvøen, og den er med sine massive horn den
største af snow sheep arterne i Rusland, og faktisk er det
også den art hvis trofæbasis er den tykkeste af alle
snefårsarterne i Asien. Gennemsnitstrofæer er på 34-37
tommer og af og til bliver der også nedlagt væddere på 40
tommer og derover.

Fårene lever i bjergene og jagten foregår visse steder i
stejlt bjergterræn i 1.500 – 2.200 meters højde.

Koryak snow sheep findes på den nordlige del af
Kamchatka halvøen på grænsen til Chukotka. Koryak
snow sheep klassificeres som de får der findes nord for
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60? Vort jagtområde ligger 62? nord. Koryak snow sheep er
en del mindre end Kamchatka snow sheep, både af krop og
trofæ.

Fra Petropavlosk tager man yderligere et indenrigsfly til
Korf, og derfra med helikopter ud i jagtområdet.

Jagtperiode

Den bedste jagtperiode er fra starten af August til midten af
September.

Klimaet i August når temperaturere om dagen mellem 15
og 25 C, og om natten normalt mellem 5 og 15 C, men
temperaturen kan falde helt ned til -5.

Jagten

Jagten foregår til fods i bjergrigt, moderat stejlt terræn, så
det er vigtigt at være i god form. Man går normalt ud fra
basislejren med sin guide, spotter fårene, og når man har
fundet en lovende vædder foretages den endelige pürsch.
Man skal regne med lange skudhold. 275 – 350 meter er
ikke usædvanligt. Hver jæger har sin egen
jagtguide. Af og til overnattes i mindre spike camps en dag
eller to. Camp: Basislejren er beliggende i en bjergdal i 800
– 1.000 meters højde. Den er ganske veludstyret med vind-
og vandtættte sovetelte, samt køkken/opholdstelt med kok,
som sørger for tilberedning af måltiderne.

Rejseprogram

Dag 1:
Fly København – Moskva. Afg. 10.20 – ankomst 14.45.
Fly Moskva – Petropavlosk. Afg. 17.20 – ankomst 09.25
næste dag.

Dag 2:
Transfer med helikopter til jagtområdet.

Dag 3 – 10:
8 dages jagt 1:1

Dag 11:
Transfer med helikopter tilbage til Petropavlosk.
Overnatning i Petropavlosk.

Dag 12:
Fly Petropavlosk – Moskva. Afg. 12.55 – ankomst 13.30.
Fly Moskva – København. Afg. 15.30 – ankomst 16.10.

Rejseprogram for Koryak snow sheep er identisk, bortset
fra at man fra Petropavlosk flyver indenrigs til Korf.
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OPHOLDOPHOLD

Snow Sheep CampSnow Sheep Camp

Campen består af moderne vind- og vandtætte telte. Der er et
separat stort telt til spisning og et telt til bad. Campen ligger i en
bjergdal i 800-1000 meters højde. Hver camp har en kok, som
tilbyder hjemmelavet mad fra bunden. Hver jæger vil have sit eget
telt.
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PARTNERPARTNER

Ansten ØstbyeAnsten Østbye

Vor norske partner Ansten Østbye kan vel nærmest siges at være
en legende hvad angår jagt i Rusland og Asien.

Inden Murens fald var al jagt i det tidligere Sovjetunionen
udelukkende statskontrolleret, men med den voksende
liberalisering af jagten kom der også andre spillere på banen, og
Ansten Østbye var en af de første udlændinge, som kunne tilbyde
jagt i det store spændende land. Så siden 1991 har Ansten sendt
mange hundrede jægere på jagteventyr, og på langt de fleste
arrangementer tager han selv med som gruppeleder. Det har for
rigtig mange mennesker givet en stor følelse af sikkerhed, at man
på disse fjerne rejsemål har en skandinavisk jagtarrangør. Vi har
haft fornøjelsen af at samarbejde med Ansten siden 2006.

Ansten har naturligvis et tæt samarbejde med gode lokale
kræfter, og har gennem årene sikret sig, at hans gæster bliver
sendt på jagt i de absolut bedste områder for den pågældende
vildtart.
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REVIRREVIR

Revir - Kamchatka Snow Sheep & KoryakRevir - Kamchatka Snow Sheep & Koryak
Snow...Snow...

Den mere end 1.500 km lange halvø imponerer ikke kun med sine
gevaldige trofæer, men tilbyder også et enestående
usammenligneligt skønt landskab. Klar luft, sneklædte bjerge i op
til 3.000 meters højde, mennesketomme højsletter, skovklædte
dale, hvor bække og floder med krystalklart vand løber igennem.
Kamchatka er også halvøen af ”ild og is”. Af de ca. 150 vulkaner,
er der stadig 28, som er aktive. Jagtmæssigt set er Kamchatka
snefåret, brunbjørnen og elgen de mest interessante vildtarter.
Ikke desto mindre er der også karibu, ulv, los, rød ræv samt polar
ræv, odder, stentjur og snehøne at finde.
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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

14 dages arrangement med ca. 9 jagtdage

Trofæafgift for Kamchatka/Koryak Snowsheep USD

4.500

Modtagelse i Moskva og Petropavlosk

Transport Petropavlovsk – jagtlejr t/r

Forplejning under jagtopholdet

Jagtføring 1:1

Eksporttilladelse

Våbentilladelse og veterinærdokumenter

Skandinavisk talende gruppeleder

Satellittelefon 2 uger (ekskl. hjemsendelse og forbrug

udover 20 min. tale) - værdi 2500,- DKK*

Fly København - Moskva

Indenrigsfly Moskva – Petropavlosk/Korf t/r

Hotelovernatning i Petropavlosk

Visum DKK 1.800

Afbestillingsforsikring, 4% af rejsens pris

Jagtrejseforsikring kr. 1.000,-

Evt. ekstra afskydninger

Overvægt for bagage

Hjemsendelse af trofæer

Drikkevarer

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

Yderligere

* Se betingelser for brug af satellittelefon her!
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VILDTARTERVILDTARTER

Kamchatka Snow Sheep & Koryak SnowKamchatka Snow Sheep & Koryak Snow
SheepSheep

Snefår/Snow Sheep
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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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