
INDIVIDUEL TROFÆJAGT IINDIVIDUEL TROFÆJAGT I
BULGARIENBULGARIEN

Vi har hermed fornøjelsen at tilbyde vore jægere nye og spændende jagtmuligheder på et af Bulgariens

bedste revirer. Her får du topklasse-jagt og ophold i pragtfuld natur.

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

Individuel trofæjagt i BulgarienIndividuel trofæjagt i Bulgarien

HØJDEPUNKTER

Benhård vildtforvaltning i Bulgarien
Reviret har en særdeles god bestand af kronhjort,
dåhjort, råvildt, muflon og vildsvin
Velorganiseret og professionel jagtføring
Store trofæer

Overblik

Reviret har en særdeles god bestand af kronhjort, dåhjort,
råvildt, muflon og vildsvin, og vi kan derfor tilbyde
velorganiseret og professional jagtføring på individuel
trofæjagt, og der kan jages store trofæer på dette revir.

Vor partner er en velhavende bulgarer, som har 20
mennesker ansat til at drive stutteri, jagtorganisation og
skovbrug på hans ca. 29.000 hektar store revir.

Vi har lavet en eksklusiv aftale med vor partner, som vi har
samarbejdet med i en lang årrække. Vor partner har
leveret gode trofæer gang på gang og en forrygende
service overfor vore jægere.

På denne jagtrejse indkvarteres vore jægere på vor
partners nye luksus-jagtlodge, hvor der blandt andet er
udendørs pool og indendørs spa/helseafdeling.

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

BukovetzBukovetz

Vore jægere bliver indkvarteret i en 5-stjernet jagtlodge,
beliggende midt i jagtområdet. Der er 12 komfortable
dobbeltværelser alle med privat bad og toilet og satellit-tv, nogle
har sågar pejs. Derudover er der stor, hyggelig spiseafdeling med
pejs, bar og opholdsstue med trofæer på væggene.

Lodgen har et meget professionelt og venligt personale samt
egen kok, så også måltiderne vil være af god rigtig god standard.

Lodgen indeholder også en top moderne wellness afdeling, som
er indrettet med alt hvad krop og sjæl har brug for, efter en god og
spændende jagt.

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

BukovetzBukovetz

Vi har haft en mangeårigt samarbejde med vor partner i
Bulgarien, hvilke altid leverer en god service for vore jægere og vi
er derfor meget tilfredse med samarbejdet.

Vor partner er en velhavende bulgarer, som har 20 medarbejdere
ansat til at drive stutteri, jagt og skovbrug på hans egne ca.
29.000 hektar. Vi har lavet en eksklusiv aftale med ham på dette
skønne revir.

Vor partner har leveret gode trofæer gang på gang. Vor jægere
bliver desuden indkvarteret på vor partners jagtlodge, som er
særdeles luksuriøst indrettet. Her er både udendørs pool og
indendørs spa/helseafdeling.

Jagtorganisation er meget professionel og servicen helt i top. Alt
fra jagt til indkvartering er en oplevelse udover det sædvanlige.
Indkvarteringen er i en klasse for sig selv – den er særdeles
velegnet til afholdelse af bestyrelsesjagter eller at invitere en god
forretningsforbindelse. 

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

BukovetzBukovetz

Reviret ligger i det centrale Bulgarien, ca. 3,5 times kørsel fra
lufthavnen i Sofia, og det er mest behagelig kørsel på motorvej.

Jagtområdet er på ca. 29.000 ha og ligger i et meget smukt og
kuperet landskab, 500 – 1300 m.o.h. og udgør en del af Stara
Planina bjergene. Reviret har en særdeles god bestand af
kronvildt, dåvildt, råvildt, muflon og vildsvin.

Vi kan derfor tilbyde organiseret og professionel jagtføring på
individuel trofæjagt, og der kan jages store trofæer på dette revir.
For de interesserede, er der også gode ride muligheder, da vor
partner råder over 12 heste.

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 v. 1 jæger 1. september 2023  15.395,00,- Kr.
(Ledsager 4.695,00,- Kr.)

Pris pr. jæger v. min. 3 jægere 1. september 2023  10.695,00,- Kr.
(Ledsager 4.695,00,- Kr.)

Pris pr. jæger ved min. 2 jægere 1. september 2023  11.895,00,- Kr.
(Ledsager 4.695,00,- Kr.)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

4 dages jagt 1:1

5 dages ophold

Transfer lufthavn – jagtområde t/r

Tolk

Ophold med helpension og ikke alkoholiske drikkevarer

Professionelle jagtførere og hundefolk

Våbenlicens

Trofæopmåling efter CIC metoden

Eksportdokumenter

Flyrejse København – Sofia t/r ca. kr. 2.800,-

Transport under jagten €70 pr. dag (afregnes direkte)

Modtagelse og assistance i lufthavnen og ophold i VIP

lounge ved afrejse (€ 140,- pr. person)

Skind fra nedlagt vildt - EUR 100,-

Leje af riffel € 30,- pr. dag

Alkoholiske drikkevarer, drikkepenge samt alt, som ikke

er nævnt under hvad prisen inkluderer.

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

Vildsvin, Keiler – hele året

Cm DKK + DKK/mm

Op til 14,00 3650,-  

14,01 – 16,00 3650,- 91

16,01 – 18,00 5475,- 91

18,01 – 20,00 7285,- 136

20,01 – 22,00 10020,- 228

Over 22,01 14570,- 455

For trofæer over 125 CIC point vil der være et tillæg på 10% (guldmedalje starter ved 120 CIC)

Kronhjort  01.09 – 31.01

Kg DKK DKK/10g

6,00 – 6,99 8495,- 51

7,00 – 7,99 13595,- 68

8,00 – 8,99 18695,- 85

9,00 – 9,99 25495,- 102

10,00 – 10,99 48875,- 255

11,00 – 11,99 72675,- 340

12,00 – 12,99 106675,- 680

Fra 13,00 174675,- 680

Råbuk  01.05 – 30.10

Gram DKK  + DKK/1g 

Op til 250 1370,-  

250 – 299 1550,- 18

300 – 349 2460,- 36

350 – 399 4280,- 73

400 – 449 7395,- 85

450 – 499 10420,- 160

Fra 500 18895,- 255 

Muflon – vædder, hele året

Cm DKK DKK/1cm 

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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Op til 50,00 4555,-  

50,01 – 60,00 5100,- 212

60,01 – 70,00 7225,- 470

70,01 – 80,00 11900,- 935

Fra 80,01 21250,- 1700 

Dåhjort 01.09 – 31.01

Kg DKK DKK/10g 

Op til 2,50 5475,-  

2,51 – 3,00 6850,- 45

3,01 – 3,50 8500,- 136

3,51 – 4,00 15300,- 170

4,01 – 4,50 23800,- 340

4,51 – 5,00 40800,- 501

 

For alle vildtarter gælder ved individuel jagt efter prisliste: Anskudt og ikke fundet beregnes 50 % af jagtførerens vurdering

af trofæstørrelse.

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

Individuel trofæjagt i BulgarienIndividuel trofæjagt i Bulgarien

Dåhjort/Dåvildt (Europa) Vildsvin (Europa)
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
Telefon: (+45) 63 21 43 17

JOAKIM PEDERSEN

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