
JAGT PÅ PYRENÆISKJAGT PÅ PYRENÆISK
GEMSE OG MUFLON IGEMSE OG MUFLON I

SYDFRANKRIGSYDFRANKRIG

Fremragende bjergjagt på gemse, hvor der samtidig er mulighed for at kombinere med kronhjort og muflon.

Udfordrende jagt Kræver moderat god
fysisk form

Indkvartering på hotel Bjergjagt Buejagt muligt Pürschjagt
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HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Jagt på pyrenæisk gemse og muflon i Sydfra...Jagt på pyrenæisk gemse og muflon i Sydfra...

HØJDEPUNKTER

Vildtbestand, trofækvalitet og organisation af høj
klasse
Fantastisk flotte bjergrevirer
Meget charmerende område af Frankrig
Også en attraktiv destination for ikke-jagende
ledsager

Overblik

Gemser, kronhjort og muflon

Pyrenæerne i den sydlige del af Frankrig, byder ikke kun
på en forrygende bjergjagt på gemse, men der er ofte også
mulighed for at kombinere med jagt på kronhjort og
muflon, og vi kan kun sige absolut god for både
vildtforvaltning, jagføring, organisation, trofækvalitet og
vildtbestand, og når man så også kan delikatere sig med
en masse lækre specialiteter fra det franske køkken, bliver
det ikke meget bedre.

Skønt jagtområde i Pynenæerne

I en årrække har vi kunnet tilbyde jagt på både gemse,
muflon, kronhjort og råbuk på nogle fantastiske revirer i
regionen Gers og Haute Pyrenee, Pyrenee Atlantique samt
Pyrenees Orientales på den franske side af Pyrenæerne
og vore erfaringer viser at både vildtbestand, trofækvalitet
og organisation er af høj klasse. Den pyrenæiske gemse,
eller som franskmændene kalder dem isard, kan jages på
både den franske og spanske side af Pyrenæerne, men til
en markant lavere pris i Frankrig.

En oplagt jagtdestination for hele familien

Det er et uhyre charmerende område af Frankrig, og også
for en evt. ikke jagende del af familien er der masser af
spændende attraktioner.Udover jagten er det et
interessant område af Frankrig. Her hvor landet er
”smallest” er der kun ca. 200 km til både Atlanterhavet og
Middelhavet. Der er mange spændende gamle byer og
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slotte, f.eks. Toulouse, berømte Lourdes samt Pau, og
lilleput landet Andorra er også tæt på. Og ikke mindst er
den skønne mad og de gode vine alene en rejse værd.
Også for en evt. ikke jagende del af familien vil dette være
en meget attraktiv destination. Hvis man gerne vil tilbringe
nogle flere dage i denne del af Frankrig og evt. også vil
medbringe familien, vil vi anbefale at man lejer en bil.

Mere om jagten

Det er muligt for 2-3 jægere at jage på samme tid. De
franske guider er erfarne, men forvent ikke at de taler noget
andet sprog end fransk. Outfitter taler engelsk.
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OPHOLDOPHOLD

Ophold - PyrenæerneOphold - Pyrenæerne

Ophold under jagten vil være på et lille hotel/pension tæt på
jagtområdet. Vi benytter flere forskellige indkvarteringer, men
generelt kan siges at de er meget charmerende, ofte indrettet i
gamle historiske huse men med alle moderne faciliteter såsom
dejlige værelser med privat bad og toilet, fælles opholdsfaciliteter,
wifi og nogle har også swimming-pool. Man skal ikke regne med
at tabe sig. Normalt får man en let morgenmad tidligt om
morgenen inden man tager ud på jagt, og når man kommer
tilbage serveres en lækker brunch, og så naturligvis også et
dejligt aftensmåltid med lækre franske specialiteter og et godt
glas vin.

Udover jagten er det et interessant område af Frankrig. Her hvor
landet er ”smallest” er der kun ca. 200 km til både Atlanterhavet
og Middelhavet. Der er mange spændende gamle byer og slotte,
f.eks. Toulouse, berømte Lourdes samt Pau, og lilleput landet
Andorra er også tæt på. Og ikke mindst er den skønne mad og de
gode vine alene en rejse værd. Også for evt. ikke jagende del af
familien vil dette være en meget attraktiv destination.

Det enkleste er at flyve til Toulouse eller Pau, Vi er naturligvis

gerne behjælpelige med at booke flyrejsen.

Hvis man gerne vil tilbringe nogle flere dage i denne del af
Frankrig og evt. også vil medbringe familien, vil vi anbefale at
man lejer en bil.

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

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2023 www.jagtrejser.dk Side 4



PARTNERPARTNER

SudchasseSudchasse

Vor partner Julien er outfitter og professionel jæger og har
gennem flere år opbygget sit firma med stor flid og succes. Vi har
haft et fortrinligt samarbejde med Julien siden 2012, og han har
virkelig taget sig godt af vore jægere og har givet dem nogle
fantastiske jagtoplevelser og fine trofæer.

Julien tilbyder bukkejagt i sommermånederne, og om efteråret og
vinteren koncentrerer han sig om jagt på gemse, mouflon og
kronhjort.

Sammen med sine dygtige jagtguider sørger han for alle aspekter
af jagt og ophold. Sørger for at indkvartering ligger tæt på det
jagtområde man skal jage i. At alle dokumenter og licenser er på
plads, samt at nedlagte trofæer får en omhyggelig
trofæbehandling
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REVIRREVIR

PyrenæernePyrenæerne

For bjergjagtens vedkommende er der tale om 2 forskellige
jagtområder. Det ene område, Hautes-Pyrenees, er beliggende
sydvest for Toulouse i det 65. departement i nærheden af den
berømte by Lourdes. Her er jagtperioden fra 15. oktober til 15.
november, og der jages kun lørdag og søndag. Det andet
område, Pyrenees Orientales er beliggende sydøst for Toulouse i
det 66. departement, i nærheden af byen Perpignan.

Her er jagtperioden for gemse fra 15. oktober og frem til
slutningen af februar, og her kan der jages alle ugens dage.

Uanset om det er det ene eller det andet jagtområde der er tale
om, så jager man i et meget flot bjergterræn i Pyrenæerne. Her er
der en rigtig god bestand af gemser, og da jagttrykket er
beskedent kan der også forventes gode trofæer af den
pyrenæiske gemse, og det til priser der er markant lavere end på
den spanske side af Pyrenæerne.

Den bedste jagtperiode er fra medio oktober til slutningen af
november, som er gemsens brunstperiode.

Der jages både buk og geis (handyr og hundyr som begge er
trofæbærende). Generelt jages der kun gamle dyr på 8 år eller
ældre. Hvert år bliver der også nedlagt medalje trofæer (bronze
og sølv).
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Pris pr. jæger 1:1 15. oktober 2023 - 25. februar 2024  27.995,00,- Kr.
(Ledsager 4.495,00,- Kr.)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

3 dages jagt

4 dages ophold med helpension i delt dobbeltværelse

Trofæafgift for gemse eller muflonvædder

Transport under jagten

Flyrejse til Toulouse

Afhentning i lufthavnen i Toulouse og transfer til

jagtområdet t/r

Fransk jagtlicens € 90,-

Leje af riffel € 50,- pr. dag

Tillæg for enkeltværelse

Drikkepenge

Drikkevarer

Jagtrejse- og afbestillingsforsikring

Alt hvad der ikke er nævnt under prisen inkluderet

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

Mere

Hvis man ikke får reel skudchance til en gemse eller muflon refunderes € 1.250,-.

Ekstra Afskydninger:

Gemse uanset størrelse                        € 1.725,-

Muflon C2                                                   € 1.725,-

Evt. ekstra afskydninger afregnes til Diana efter endt jagt.
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VILDTARTERVILDTARTER

Jagt på pyrenæisk gemse og muflon i Sydfra...Jagt på pyrenæisk gemse og muflon i Sydfra...

Kronhjort/Kronvildt
(Europa)

Gemse (Europa) Muflon (Europa)
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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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