
DRIVJAGT I KROATIEN DRIVJAGT I KROATIEN 

Super drivjagt på vildsvin i smukke, skovrige og kuperede områder. Indkvartering er på hotel beliggende op

til 45 min. Kørsel fra enkelte revirer. Velskydende grupper på 10-15 jægere kan forvente parader mellem

40-60 vildsvin på 3 dages jagt.

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 i Kroatien Drivjagt i Kroatien 

HØJDEPUNKTER

Drivjagt i Kroatien hører til blandt Europas
bedste 
Drivjagten på vildsvin foregår på fri vildtbane i
kombination med enkelte hegnede områder på
min. 1000 hektar
Der forventes et resultat på 30-60 vildsvin
Ingen ekstra betaling for keilere

Overblik

Reviret er vildtrigt og har en fantastisk smuk natur.
Jagtorganisationen på dette revir er af høj klasse med
dygtige og erfarne jagtguider, som virkelig kender vildtet!

Terrænet på reviret veksler imellem at være meget
skovrigt og kuperet til lidt mere åbne arealer.

Vore jægere indkvarteres på et hotel, en halv times kørsel
fra jagtområdet eller på en jagtlodge i området. Helpension
er inkluderet i prisen på rejsen – drikkevarer skal betales
separat.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

JOAKIM PEDERSEN

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

Ophold i KroatienOphold i Kroatien

Man bor på reviret i en meget hyggelig og komfortabel jagtlodge,
alternativ på et mindre hotel eller lokal pension.  Man må ikke
forvente vild luksus, men det er altid steder der er pæne, rene og i
orden. Ligeledes må man ikke forvente Wifi på værelserne, man
kan dog blive positivt overrasket. For et lille land som Kroatien, er
det usædvanligt at se så rig kulinariske tradition, men den
geografiske placering og historiske begivenheder har haft stor
indflydelse på landets køkken, som folket i Kroatien ynder at nyde
på daglig basis, og de er meget glade for at vise det til turister.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

JOAKIM PEDERSEN

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

Partner i KroatienPartner i Kroatien

Vores mangeårige partner har kontakt til nogen af de bedste
revirer i Kroatien. De har over 25 års erfaring med at arrangere
jagter i deres smukke land. Vores partner er blandt de største
udbydere af jagtrejser i Kroatien og tilbyde naturligvis hele
paletten af mulige jagter. Bjørnejagter i bjergene vest for Zagreb,
næsten helt ud til kysten, Bukkejagter i det frodige nord-Kroatien,
drivjagter i områder der strækker sig over det centrale og østlige
Kroatien eller bjergjagt efter muflon og gemse i bjergene langs
Adriaterhavskysten. 

De borger for kvalitet og godt organiserede jagter.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

JOAKIM PEDERSEN

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

Revir i KroatienRevir i Kroatien

Vi har håndplukket de bedste revirer rundt omkring i Kroatien.
Kroatien har bl.a. en stor bestand af vildsvin, europæiske
brunbjørne, gemse, muflon og kronvildt. Det betyder, at
jagtområderne bestemmes efter, hvad vore jægere ønsker at
nedlægge. Fælles for dem alle er, at det er vildtrige revirer med
en fantastisk smuk natur, og jagtorganisationen er af høj klasse
med dygtige og erfarne jagtguider, som virkelig kender vildtet! 

 Terrænet veksler mellem at være meget skovrigt og kuperet til
lidt mere åbne arealer og store marker med varierende afgrøder
og brakmarker. 

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@diana.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)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

Modtagelse i Zagreb Lufthavn

4 overnatninger med helpension

3 dages drivjagt med al organisation

Frokost i reviret

Al kørsel under jagten

Evt. anskydninger

Kroatisk jagttegn og forsikring

Tolk på alle dagene

Organisationsgebyr

Afskydning, afregnes pr. dag afhængig af paraden

Fly København-Zagreb t/r (ca. DKK 2.000-2.500,-)

Transfers lufthavn-revir (ca. EUR 100/jæger t/r -

betales direkte)

Drikkevarer og drikkepenge

Trofæpræp. og nedpakning, EUR 50/stk

Forsendelse af trofæer

Rejse- og afbestillingsforsikring

EU-ansvarsforsikring DKK 39,- per person

Yderligere

Nedlægges 1-3 grise en dag afregnes kun kr. 1.600,- pr. jæger for denne dag.

Der skal forventes 3-5 drev pr. dag, Der må forventes en naturlig struktur af paraden: 10% keilere, 10% søer og 80% mindre grise.

Priserne er gældende ved minimum 12 jægere, da det er store, kuperede og skovrige områder, som skal dækkes ordentligt af.

Områderne er store og enkelte drev kan være i hegn på min. 700 ha. Der trækkes lod om posterne hver dag. Husk evt. jagtstol.

Dagens parade er gældende for dagens afregning. Den endelige afskydning afregnes dog efter jagten, og iflg. prislisten, og paraden

afhænger jo i sidste ende naturligvis af skydefærdigheder, vind og vejr samt almindeligt jagtheld.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

JOAKIM PEDERSEN

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

Antal grise der afskydes/dag DKK/jæger/dag

1-10 3.995,-

11-15 4.795,-

16-20 6.240,-

21-25 7.540,-

26-30 9.335,-

31-35 11.540,-

36-40 14.320,-

41-45 17.150,-

46 - 21.415,-

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

JOAKIM PEDERSEN

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

Drivjagt i Kroatien Drivjagt i Kroatien 

Vildsvin (Europa)

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@diana.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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

JOAKIM PEDERSEN

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