
JAGT PÅ KRONHJORT IJAGT PÅ KRONHJORT I
FRANKRIGFRANKRIG

Vor gode samarbejdspartner i det sydlige Frankrig kan tilbyde to forskellige arrangementer på kronhjort,

henholdsvis i Pyrenæerne og lidt længere nordpå i Dordogne

Udfordrende jagt Kræver moderat god
fysisk form

Indkvartering på hotel Bjergjagt Buejagt muligt Pürschjagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Jagt på Kronhjort i FrankrigJagt på Kronhjort i Frankrig

HØJDEPUNKTER

Kronhjortejagt og gastronomi
Bjergjagt eller blot kuperet – vælg selv
Kapitale trofæer til en meget rimelig trofæafgift
Også perfekt til en familieferie

Overblik

Frankrig har en rigtig god bestand af kronvildt og fra
midten af september runger mange franske skove af
hjortenes brunstbrøl, et af naturens mest fantastiske
”shows”. På denne tid af året kommer de store hjorte,
som man ellers ikke har set så meget til i årets løb ud fra
skovtykningerne i de store skove for at sikre artens
reproduktion.

Jagten foregår i Pyrenæerne vil man jage på skønne og
vildtrige revirer i flot natur, og naturligvis på fri vildtbane, og
man vil altid være ledsaget af en dygtig stedkendt
jagtguide.

Generelt er jagtperioden for kronhjort i Frankrig fra 20.
september til 15. oktober.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

JOAKIM PEDERSEN

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

Jagt på Kronhjort i FrankrigJagt på Kronhjort i Frankrig

Under jagten bor vore jægere i de fleste tilfælde på et lille meget
charmerende guesthouse/hotel/pension, enten i en lille
bjerglandsby eller ude på landet.  Generelt har vore jægere været
meget begejstrede for valg af indkvartering idet de både har boet
meget komfortabelt i huse som ofte har flere hundrede år på
bagen, men som er blevet sat nænsomt og lækkert i stand med
alle moderne faciliteter. Maden får også meget stor ros. Oftest er
det ejerne som selv står i køkkenet og fremtryller den ene lækre
ret efter den anden. Under opholdet er der inkluderet helpension.

I Pyrenæerne er der masser af spændende attraktioner som man
kan tage på opdagelse i enten før eller efter jagten. Sarlat er en
meget flot gammel middelalderby. Der er også mange smukke og
charmerende landsbyer, slotte og store hulesystemer med
drypstenshuler og gamle hulemalerier.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

JOAKIM PEDERSEN

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

SudchasseSudchasse

Vor partner Julien er outfitter og professionel jæger og har
gennem flere år opbygget sit firma med stor flid og succes. Vi har
haft et fortrinligt samarbejde med Julien siden 2012, og han har
virkelig taget sig godt af vore jægere og har givet dem nogle
fantastiske jagtoplevelser og fine trofæer.

Julien tilbyder bukkejagt i sommermånederne, og om efteråret og
vinteren koncentrerer han sig om jagt på gemse, mouflon og
kronhjort.

Sammen med sine dygtige jagtguider sørger han for alle aspekter
af jagt og ophold. Sørger for at indkvartering ligger tæt på det
jagtområde man skal jage i. At alle dokumenter og licenser er på
plads, samt at nedlagte trofæer får en omhyggelig
trofæbehandling

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

JOAKIM PEDERSEN

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

Jagt på Kronhjort i FrankrigJagt på Kronhjort i Frankrig

 I Pyrenæerne har vi to forskellige kronvildtrevirer. Det ene ved
Font-Romeu er beliggende vest/sydvest for Perpignan og det
andet ved Massat er beliggende syd for Toulouse.

Her er der tale om udfordrende jagt i et skovklædt og meget flot
og afvekslende terræn. Man kan både opleve tæt skov, åbne
arealer med smukke bjergenge, mere golde klipper og ganske lidt
landbrug, primært med græsningsarealer.

Trofæerne minder meget om den spanske kronhjort, blot er prisen
her markant billigere. Man kan forvente trofæer på mellem 4 og 7
kg, 8-12 ender og med en alder på minimum 7 år.

Nærmeste lufthavne er Toulouse.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@limpopo.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)

Pris pr. jæger 1:1 15. september 2023 - 11. oktober 2023  11.995,00,- Kr.
(Ledsager 4.495,00,- Kr.)

Pris pr. jæger 2:1 15. september 2023 - 11. oktober 2023  8.995,00,- Kr.
(Ledsager 4.495,00,- Kr.)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

3 dages jagt

4 dages ophold med helpension i delt dobbeltværelse

Transport under jagten

Flyrejse til Toulouse/Bordeaux/Perpignan

Trofæafgifter

Evt. afhentning i lufthavnen og transfer til jagtområdet

t/r

Fransk jagtlicens € 90,-

Leje af riffel € 50,- pr. dag

Tillæg for enkeltværelse

Drikkepenge

Drikkevarer

Jagtrejse- og afbestillingsforsikring

Alt hvad der ikke er nævnt under prisen inkluderet

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

JOAKIM PEDERSEN

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

 Euro

Hjort op til 10 ender 2.195,-

Hjort over 10 ender 2.450,-

Muflon C2  1.795,-

 

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

JOAKIM PEDERSEN

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

Jagt på Kronhjort i FrankrigJagt på Kronhjort i Frankrig

Buk/Råbuk/Råvildt/Rådyr

(Europa)
Muflon (Europa)

Kronhjort/Kronvildt

(Europa)

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

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?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@limpopo.dk
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