
MUFLONJAGT I KROATIENMUFLONJAGT I KROATIEN

Går du med et ønske om at nedlægge muflon? På reviret ved Senj ses en stærk bestand af muflon. Vi

tilbyder en særdeles spændende og udfordrende jagt i virkelig smukke omgivelser

Udfordrende jagt Kræver god fysisk form Indkvartering i hus Bjergjagt Pürschjagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Muflonjagt i KroatienMuflonjagt i Kroatien

HØJDEPUNKTER

Særdeles spændende og udfordrende jagt på
Muflon
Frit udsyn til havet under jagten
Senj er kendt for sin stærke muflon bestand – der
bliver nedlagt enkelte medaljemuflon
Bjergtagende terræn

Overblik

I bjergene ved Senj kan vi tilbyde en særdeles spændende
jagt på Muflon. Jagten foregår på det 12.000 Ha store revir
beliggende op til en stor nationalpark. Under jagten er der
udsigt til mange af de omkringliggende øer i det
billedeskønne Adriaterhav.

Jagten på Muflon er uforglemmelig og attraktiv og man har
hele tiden frit udsyn til havet, da jagtområdet ligger direkte
ud til kysten. Senj er kendt for sin stærke muflon bestand
og der er blevet nedlagt en del medaljemuflon, men de
fleste jægere bør nok regne med en spændende jagt på
muflon op til bronzemedalje.

Ved den Adriatiske kyst med dens over 1000 øer er der en
særdeles god bestand af muflon, og her byder vi på en
udfordrende jagt i bogstavelig talt bjergtagende terræn.  

Jagten er bedst fra slutningen af september til starten af
december, og det kræver en rimelig kondition og
udholdenhed at være på muflonjagt i det bjergrige terræn. 

Jagtsæson

1/10-31/12

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

SenjSenj

Vore jægere indkvarteres i det hyggelige Pension VAL med
storslået udsigt over Adriaterhavet og tæt på byen Senj. Alle
gæster nyder her godt af deres fortrinlige køkken, hvor især
fiskeretterne er fremtrædende. 

Der er halvpension inkluderet i prisen. 

Servicen på dette ophold må siges at være helt i top og kan kun
anbefales.

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

Partner i KroatienPartner i Kroatien

Vores mangeårige partner har kontakt til nogen af de bedste
revirer i Kroatien. De har over 25 års erfaring med at arrangere
jagter i deres smukke land. Vores partner er blandt de største
udbydere af jagtrejser i Kroatien og tilbyde naturligvis hele
paletten af mulige jagter. Bjørnejagter i bjergene vest for Zagreb,
næsten helt ud til kysten, Bukkejagter i det frodige nord-Kroatien,
drivjagter i områder der strækker sig over det centrale og østlige
Kroatien eller bjergjagt efter muflon og gemse i bjergene langs
Adriaterhavskysten. 

De borger for kvalitet og godt organiserede jagter.

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

SenjSenj

Det lidt barske område med den tætte bevoksning af Macchia og
de skjulte græsgange er det ideelle biotop for dette stykke vildt.
Disse betingelser er netop hvad reviret Senj tilbyder. Reviret
ligger ca. 160 km fra Zagreb og jagtområdet er på ca. 12.000 ha.

Jagten på Muflon er uforglemmelig og attraktiv og man har hele
tiden frit udsyn til havet, da jagtområdet ligger direkte ud til kysten.
Senj er kendt for sin stærke muflon bestand og der er blevet
nedlagt en del medaljemuflon, men de fleste jægere bør nok
regne med en spændende jagt på muflon op til bronzemedalje. 

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 5



Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

4 overnatninger m. halvpension

3 dages jagtføring, 1:1

Kroatisk Jagttegn

Organisationsgebyr

Tolk 2 dage (ankomst/afrejse) 

Fly til Zagreb (ca. kr. 2.000-2500,-)

Trofæafgift

Rejse- og afbestillingsforsikring

Trofæbeh. EUR 90 pr. trofæ + EUR 90,- for skinning til

skuldermont.

Kørsel under jagten, EUR 90,- pr. dag. (Båd EUR

75/time)

Drikkepenge

Drikkevarer

Hjemsendelse af trofæ.

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

Transfer til jagtområdet fra Zagreb

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 (DKK)

CM DKK DKK/CM

Op til 69,99 cm 12.695,-

70 - 74,99 cm 15.695,- 1.185,-

75 - 79,99 cm 21.695,- 1.570,-

80 - 84,99 cm 29.695,- 2.000,-

fra 85 cm 39.695,- 2.085,-

 

 

 

Anskudt vildt = 50% af den anslåede trofæstørrelse fastsat af jagtføreren samt 50% af kødværdien. Forbiskud = € 165,-

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

Muflonjagt i KroatienMuflonjagt i Kroatien

Muflon (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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