KRONHJORTEJAGT I
CRIANLARICH

Skotland giver – som en af de eneste jagtrejsedestinationer – mulighed for jagt på egen hånd. Jagt på egen
hånd er en ganske særlig jagtoplevelse, som for de der dyrker den, er den ultimative jagtlige udfordring.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jagt på egen hånd er vanskeligt. Vi anbefaler den derfor også
kun til meget erfarne jægere.

Meget svær jagt!

Kræver god fysisk form

Indkvartering i hytte

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

Pürschjagt

HØJDEPUNKTER
HØJDEPUNKTER &
& BESKRIVELSE
BESKRIVELSE

Kronhjortejagt i Crianlarich
Overblik

HØJDEPUNKTER

Crianlarich er på ca. 6.000 acres og ligger nord for
Glasgow i Skotland. Reviret er meget kuperet, og det kan
derfor være en ret anstrengende jagt, hvor man må være
indstillet på at skulle arbejde for sagen.
Der er 4½ dages jagt inkluderet i arrangementet, fra
mandag morgen til fredag middag. Efter ankomst vil man
af en af skytterne i området blive orienteret om jagten og få
forevist reviret.

Ganske særlig jagtoplevelse!
Den ultimative jagt udfordring med jagt på egen
hånd
Reviret er meget kuperet – man skal være
indstillet på at skulle arbejde for sagen
Anbefales kun til meget erfarne jægere

Vi kan selvfølgelig ikke give nogen afskydningsgarantier
på dette arrangement, men vi kan tilbyde en jagt helt på
egne præmisser i en vidunderlig natur - og for mange
jægere er jagt på egen hånd den ultimative jagtoplevelse.
Sidste sæson fik langt de fleste af vore jægere nedlagt
vildt. Enkelte lykkedes det dog ikke for af den ene eller
anden grund, men det er vilkårene, og hvis man ikke kan
acceptere det, må man overveje en jagt med jagtfører i
stedet for. Som tidligere nævnt, hverken kan eller vil vi
garantere en bestemt afskydning når der er tale om jagt på
egen hånd. Jægernes færdigheder er meget, meget
forskellige og derfor kan DIANA heller ikke acceptere
klager over et eventuelt manglende udbytte.
Det skal bemærkes, at vi har haft mange gengangere på
disse jagter. Det er naturligvis de jægere, som sætter pris
på udfordringen i at skulle selv.
Jagtudbyderen kræver, at der min. skal være 3-4
jægere.

HAR DU
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OPHOLD
OPHOLD

Hytter i Crianlarich
Indkvarteringen er fra lørdag til lørdag i et af godsets huse
beliggende i reviret i en vidunderlig natur. Huset er fuldt udstyret
med køkken, opholds stue og soverum. Opholdet er på egen
forplejning.
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REVIR
REVIR

Crianlarich
Reviret Crianlarich er på ca. 6.000 acres og ligger nord for
Glasgow i Skotland, ca. 1,5 times kørsel fra lufthavnen.

Udstyrsliste

Området består af et meget varierende terræn med afvekslende
skovområder og højland.
Reviret er meget kuperet, og det kan derfor være en ret
anstrengende jagt, hvor man må være indstillet på at skulle
arbejde for sagen.

- Gode vandrestøvler
- Vind- og vandtæt jakke (letvægt)
- Vind- og vandtæt bukser
- Lille rygsæk
- God kikkert
- Evt. afstandsmåler
- Jagtstol
- Skydestok

Vi anbefaler at man medbringer vand- og vindtæt tøj efter
vejrforholdene, samt gode vandrestøvler, da man må forvente at
skulle gå meget. Derudover anbefaler vi, at man medbringer en
god kikkert og evt. afstandsmåler.
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Pris og info på din rejse
Specifikation af priser

Priser
Beskrivelse

Mulige indlogeringsdatoer

Prisen inkluderer

Pris fra (pr. person)

Prisen inkluderer ikke

7 dages ophold med egen forplejning

Forplejning og drikkevarer (skal man selv købe ind)

4½ dages jagt på egen hånd (mandag-fredag)

Trofæafgifter for kronhjorte GBP 12,- pr. ende

Flyrejse København / Edinburgh t/r

(afregnes direkte på reviret)

Lejebil i 7 dage med frit kilometer tal og kaskoforsikring

Drikkepenge til jagtansvarlige

Skotsk våbentilladelse

Gebyr for håndtering af transport af våben på fly
(afregnes direkte i lufthavnen)
Benzin/diesel til udlejningsbilen (skal optankes inden
returnering)
EU-ansvarsforsikring DKK 59,Rejse- og afbestillingsforsikring
Alt som ikke er inkluderet under prisen inkluderer.
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Valutakurs
Prisen på denne rejse er en forhåndsvisning, da vi tager forbehold for kursændringer. Den endelige pris for rejsen vil blive aftalt
nærmere.
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VILDTARTER
VILDTARTER

Kronhjortejagt i Crianlarich

Kronhjort/Kronvildt
(Europa)
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Om os

Limpopo Travel & Diana Jagtrejser
Limpopo Travel og Diana Jagtrejser – som i dag er et og

Rigtig mange jægere brænder fingrene på ”billige”

samme firma - bygger på mere end fire årtiers erfaring i

arrangementer, der ikke afvikles som lovet, og det er som

jagtrejsebranchen. Diana Jagtrejser blev grundlagt i

regel først når det går galt, at det går op for den uheldige

Svendborg, Danmark tilbage i 1974 af den internationale

jagtrejsekunde, hvori forskellen mellem et godt dansk

jagtrejseprofil Jan Krossteig, som den dag i dag fortsat er

bureau – med al den tryghed det indebærer – og en

aktionær og bestyrelsesformand i koncernen.

tvivlsom udenlandsk udbyder består.

I årene, der er gået, er virksomheden vokset sig til at være

Vi tilbyder vore kunder en ret enestående tryghed. Vores

verdens største jagtrejsebureau med jagtpartnere i mere

erfarne medarbejdere kender vore destinationer og kan

en 40 lande og kunder fra hele verden. Dette har kun

yde en særdeles kvalificeret rådgivning baseret på

været muligt i kraft af vores kunders tillid til vores

kundens individuelle ønsker. Booker man sin jagtrejse

virksomhed, vores partnere og den service vi yder. Vi

gennem os, er man sikret imod konkurs via den danske

sætter en stor ære i, at en væsentlig del af vore kunder er

Rejsegarantifond. Vort mangeårige medlemskab af Dansk

stamkunder, som ofte rejser med os, og som trækker nye

Rejsebureauforening er en sikkerhed for professionel

kunder med sig ind i vor virksomhed.

behandling gennem hele jagtrejseforløbet – også i tilfælde
af, at noget ikke går helt som planlagt. Som kunde hos os

Jagtrejsemarkedet har aldrig været mere kaotisk end

kan man forvente opbakning i døgndrift på vor nødtelefon i

netop nu. Et mylder af små og mellemstore bureauer har vi

tilfælde af, at noget som helst går skævt.

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.
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