
STORE KRONHJORTE PÅSTORE KRONHJORTE PÅ
BOLYBOLY

Høj succesrate! Store kapitale trofæer. Her er der nedlagt hjorte på over 16 kg. Gennemsnitstrofævægten

på brunsthjorte på dette revir er 8-11 kg. Dette er stedet, hvis du går målrettet efter den største.

Udfordrende jagt Kræver moderat god fysisk form Indkvartering i lodge Pürschjagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Store kronhjorte på BOLYStore kronhjorte på BOLY

HØJDEPUNKTER

Høj succesrate!
Gennemsnitsvægten på kronhjorte på dette revir
er 8-11 kg
Største kronhjort med trofævægt på 16,25 kg
Revir størrelsen er på ca. 33.200 hektar.
Reviret huser en hjortebestand, som
trofæmæssigt ligger væsentligt over det ungarske
gennemsnit

Overblik

Dette 33.200 hektar store revir i det sydlige Ungarn - nær
grænsen til Kroatien - huser en hjortebestand, som
trofæmæssigt ligger væsentligt over det ungarske
gennemsnit.

Dette er med andre ord reviret for jægere, som ønsker sig
det størst mulige europæiske kronhjortetrofæ høstet på fri
vildtbane.

Jagten

De kapitale ungarske hjortetrofæer er i sagens natur
eftertragtede blandt europæiske jægere og jagten kan
derfor ikke ligefrem siges at være billig.

Til gengæld opererer man i Ungarn med et enestående
system som sikrer, at jægeren kun skal betale for sit trofæ,
hvis det falder inden for +/- 15% af den i forvejen aftalte
størrelse.

Det er simpelthen jagtførerens ansvar at vurdere trofæet
korrekt inden for denne marginal.

Tager han alligevel fejl, er det jægerens ret at efterlade
trofæet på reviret uden beregning - en god sikkerhed mod
budgetoverskridelser.

Aftaler man. f.eks. at nedlægge en 8 kg. hjort, kan man
vælge trofæet fra, hvis det ligger uden for intervallet
6,8-9,2 kg.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: ajf@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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

Indkvarteringen står mål med jagten - du indkvarteres på et
stemningsfuldt lille jagtslot i fantastiske omgivelser og med
forplejning langt udover det sædvanlige. 

Periode

Jagten skal finde sted i kronvildtets brunstperiode fra ca.
1.-25. september.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: ajf@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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

BékáspusztaBékáspuszta

Vores jægere bliver indkvarteret i revirets egen førsteklasses
jagtlodge, som er omringet af en 3 hektar stor park i rolige og
fredelige omgivelser.

Jagtlodgen er skræddersyet efter en jægers behov og har en
intim og jagtlig atmosfære.

Lodgen indeholder 4 enkelt- og 9 dobbeltværelser, som står til
vores gæsters rådighed. Værelserne er udstyret med minibar, tv,
pengeskab, aircondition og gratis internet. Derudover er der også
flere komfortable og behagelige opholdsstuer, hvor vores jægere
kan opholde sig sammen under deres ophold.

Restaurant

I restauranten venter der vores gæster flere vildtspecialiteter,
herunder ungarske og tyske hjemmelavede retter. I forlængelse af
måltiderne tilbydes der også prisvindende vine fra områdets egen
vingård fra Villány.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: ajf@limpopo.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: ajf@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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

PecsPecs

Området råder over 80.000 hektar, hvor der er stor fokus på
bevarelse vedligeholdelse af naturen.

Jagtområdet er på 33.200 hektar og beliggende i det sydlige
Ungarn – nær grænsen til Kroatien. Reviret huser en stor
kronvildtbestand, som trofæmæssigt ligger væsentligt over det
ungarske gennemsnit.

Dette er med andre ord reviret for jægere, som ønsker sig det
størst mulige europæiske kronhjortetrofæ høstet på fri vildtbane.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: ajf@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

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. september 2023 - 26. september 2023  7.995,00,- Kr.

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

5 dages ophold i 1. klasses jagtlodge med helpension

4 jagtdage med jagtføring 1:1

Organisationsgebyr

Ungarsk jagttegn og forsikring

Transport til Ungarn

Lufthavnstransfer ca. € 350,- for op til 3 jægere

(betales direkte)

Endelig afregning af trofæafgifter iht. gældende

prisliste

Kørsel på revir € 1,- km/ bil – afregnes jf. protokol og

betales direkte i reviret

Enkeltværelsestillæg kr. 150,- pr. person pr. nat

Ekstra jagtdag kr. 1.000,-

Trofæopmåling kr. 300,- pr. stk

Drikkevarer og snacks (kan tilkøbes på stedet)

Drikkepenge til jagtguide

EU-ansvarsforsikring kr. 59,-

Jagtrejse- og afbestillingsforsikring

Alt der ikke er beskrevet under prisen inkluderer

Yderligere

Trofædepositum

50% (kronhjort 10 kg)

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: ajf@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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

KRONHJORT

Gevirvægt DKK DKK pr. 10. gram over
Spidshjort  1.800,- -
Op til 2,99 kg 2.700,- -
3,00 - 3,99 kg 4.050,- -
4,00 - 4,99 kg 8.100,- -
5,00 - 5,99 kg 11.700,- -
6,00 - 6,99 kg 17.100,- + 99,00
7,00 - 7,99 kg 27.000,- + 108,00
8,00 - 8,99 kg 37.800,- + 162,00
9,00 - 9,99 kg 54.000,- + 202,50
10,00 - 10,99 kg 74.250,- + 527,45
11,00 - 11,99 kg 126.995,- + 630,00
Fra 12,00 kg 189.995,- + 950,00

 

Anskydning = 50% af trofæstørrelse anslået af jagtføreren

 

VILDSVIN

Keiler:
Længde af hjørnetænder
12,00 – 13,99 cm             DKK 3.995,-      
14,00 – 15,99 cm             DKK 6.300,- 
16,00 – 17,99 cm             DKK 8.995,-        
18,00 – 19,99 cm             DKK 14.400,- 
20,00 – 21,99 cm             DKK 19.800,-
Fra 22,00 cm                    DKK 21.935,-               
Anskydning                       DKK   3.600,-

Frischling (op til 19 kg)   DKK 900,-
Anskydning                    DKK 450,-
Überläufer (20-49 kg)     DKK 2.250,-
Anskydning                     DKK 1.125,-
So fra 50 kg                    DKK 3.600,-
Anskydning                     DKK  1.800,-

Trofæjagt
Det er den ungarske jagtfører, der med stor sikkerhed bedømmer vildtet og sikrer så optimal en skudchance som muligt. Ifølge den
ungarske jagtlovgivning skal man som udenlandsk jæger acceptere op til +/- 15 % afvigelse på trofæstørrelsen på det nedlagte vildt.
Er afvigelsen større end 15% kan man efterlade trofæet i Ungarn. En ekstra sikkerhed når afskydningsbudgettet skal lægges.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: ajf@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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

Store kronhjorte på BOLYStore kronhjorte på BOLY

Kronhjort/Kronvildt
(Europa)

Vildtarter der eventuelt kan tilkøbes

Vildsvin (Europa)

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK
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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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