JAGT PÅ MARCO POLO
ARGALI I TAJIKISTAN

Drømmer du om at prøve kræfter med Centralasiens bjergmassiver?

Svær jagt

Kræver god fysisk form

Indkvartering i vildmarken

Bjergjagt

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

Pürschjagt
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Jagt på Marco Polo Argali i Tajikistan
Overblik

HØJDEPUNKTER

Vi byder dig velkommen til en ekstrem smuk natur, stor
gæstfrihed og et fantastisk jagteventyr i Tajikistan. Landet
er en lille republik i det Centrale Asien, med grænse op til
Kina, Uzbekistan, Kirgisistan og Afghanistan. Det meste af
Tajikistan er bjerge, fra Fann Bjergene i Vest til bjergene i
Pamir i den østlige del af Badakhshan. Det bjergrige land
tilbyder fantastisk jagt på den imponerende Marco Polo
Argali, som har de længste horn af alle får og den smukke
Mid Asian Ibex.

Fantastisk bjergjagt i 3.200 - 3.800 meters højde
Anerkendt blandt internationale bjergjægere som
den bedste destination for jagt på den mægtige
Marco Polo
Trofæer i størrelsesordenen 50-55 tommer
Særdeles udfordrende bjergterræn

Jagtsæson:
September – December, og Februar – Marts.
Bedste tid er Oktober – November, og slut Februar –
Marts.

Jagten:
Igennem dagen spotter jægeren og guiden bjergsider og
foderarealer. Jagten i Rangkul området er i ca. 3200-3800
m. højde. Når det ønskede trofæ er spottet gennemføres
jagten til fods. Du skal være i god form til denne del af
jagten. Vær forberedt på lange skud, helt op til 4-500 m.
Du kan tilkøbe licens på Mid Asian Ibex.

Rejsebeskrivelse :
Du ankommer til byen Dushanbe, fra Dushanbe vil du blive
transporteret i bil til campen.
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Denne transport er temmelig lang og opslidende, men det
hjælper med til at vænne sig til højden langsomt. Vejen til
campen vil tage ca. 18-20 timer med 1 stop – overnatning i
byen Khorog .

Dag 1: Ankomst til Dushanbe. Tolddeklarering, transport til
Khorog, 10-12 timer, overnatning.
Dag 2: Transport fra Khorog til jagtarealet, ophold og
afslapning
Dag 3-8: 6 jagt dage.
Dag 9: Tilbage til Khorog, overnatning
Dag 10: Retur til Dushanbe, overnatning
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OPHOLD
OPHOLD

Ophold - Jagt på Marco Polo Argali i Tajik...
Campen er jagthytter. De er varme, rene og komfortable med
separate rum til spisning, sove og bad. Der er også elgenerator.
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PARTNER
PARTNER

Ansten Østbye
Vor norske partner Ansten Østbye kan vel nærmest siges at være
en legende hvad angår jagt i Rusland og Asien.
Inden Murens fald var al jagt i det tidligere Sovjetunionen
udelukkende statskontrolleret, men med den voksende
liberalisering af jagten kom der også andre spillere på banen, og
Ansten Østbye var en af de første udlændinge, som kunne tilbyde
jagt i det store spændende land. Så siden 1991 har Ansten sendt
mange hundrede jægere på jagteventyr, og på langt de fleste
arrangementer tager han selv med som gruppeleder. Det har for
rigtig mange mennesker givet en stor følelse af sikkerhed, at man
på disse fjerne rejsemål har en skandinavisk jagtarrangør. Vi har
haft fornøjelsen af at samarbejde med Ansten siden 2006.
Ansten har naturligvis et tæt samarbejde med gode lokale
kræfter, og har gennem årene sikret sig, at hans gæster bliver
sendt på jagt i de absolut bedste områder for den pågældende
vildtart.
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REVIR
REVIR

Revir - Jagt på Marco Polo Argali i Tajiki...
Tajikisistan, Gorno – Badakhsnskaya provinsen, Rangkul
campen, 8-900 km. fra Dushanbe.
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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

Modtagelse i Dushanbe lufthavn

Enkeltværelsetillæg

VIP service i lufthavnen

Fly til og fra Dushanbe

Ledsagelse af engelsktalende guide eller tolk

Fly til Khorog og retur

Våben import certifikat

Hotel og måltider i Dushanbe Og Khorog før og efter

CITES,

jagten

Transport til og fra jagtareal og i selve arealet

Visa

Ophold og måltider i lejren under jagten

Alkohol

PH

Personlige udgifter

1 stk. Marco Polo Argali trofæ uanset str.

Overvægt på fly

Al personale i lejren

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

Trofæbehandling i lejren

Dip & Pack
Hjemsendelse af trofæer
Drikkepenge

Ekstra trofæ

Pris

Ibex

$5.595

Ulv

$2.795
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VILDTARTER
VILDTARTER

Jagt på Marco Polo Argali i Tajikistan

Argali/Marco Polo

Vildtarter der eventuelt kan tilkøbes

Ibex/Stenbuk (Asien)
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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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