
IBEXJAGT I KASAKHSTANIBEXJAGT I KASAKHSTAN

Jagten på den sibiriske stenbuk - ibexen- med det imponerende trofæ er en af de mest eftertragtede jagter i

Kasakhstan. Ibexjagten stiller store krav til jægerens fysik og evnen til at bevæge sig i bjergrige områder,

men der er ingen tvivl om, at med et ibextrofæ på væggen, har man en uforglemmelig jagtoplevelse at se

tilbage på.

Udfordrende jagt Kræver god fysisk form Indkvartering i vildmarken Bjergjagt Pürschjagt
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HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Ibexjagt i KasakhstanIbexjagt i Kasakhstan

HØJDEPUNKTER

Imponerende trofæer
Spændende, vanskelig og interessant jagt i
forrygende bjerglandskaber
Uforglemmelig jagtoplevelse, der primært foregår
på hesteryg
Jagten stiller store krav til fysik

Overblik

Ibexen lever i stejlt, svært tilgængeligt bjergterræn i de
høje bjergmassiver i det centrale Asien samt i Sydsibirien.
Man jager i alpint terræn i 2.500 - 3.000 meters højde.
Ibexjagt er på samme tid både spændende, vanskelig og
interessant.  Jagttiden for ibex i de forskellige områder
varierer lidt, men kan generelt finde sted fra 01. august til
31. december. 

Hvis du stadig mangler et stærkt ibextrofæ er Kasakhstan
et rigtig godt bud!      

Jagtsæson:

Sæsonen er  åben 1 August til 31 December

Bedste periode er  November – starten af December.    

Rejse:

Dag 1            Ankomst Almaty. Told indrejse, transfer til
jagtareal, ankomst base camp.

Day 2            Transport til Spike Camp

Day 3-7         5 dages jagt

Day 8            Transfer fra jagtareal til lufthavn

Jagten

Dette er en klassisk bjerg jagt. Heste bliver brugt til at
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transportere det nødvendige udstyr til Spike Camps og hvis
jagt terrænnet tillader det. God fysik er vigtigt da meget af
jagten foregår til fods på de stejle bjergsider.  Base
Campen ligger i ca. 1.800 meter og jagten foregår i ca.
2.600-3.500 m. Den gennemsnitlige skudafstand er
250-300 m. Men til tider skudafstand helt op til 550 m. Alt
efter skyttens skydefærdigheder.
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OPHOLDOPHOLD

Camps KasakhstanCamps Kasakhstan

Normalt vil første og sidste nat blive tilbragt i basecamp, som
oftest består af jurter/gers, jagthytter eller telte. I disse camps er
der ikke nogen moderne faciliteter, der er dog mulighed for et
brusebad. Generelt er de rene, pæne og varme. I disse camps er
der både en kok og en tolk. Under selve jagten bor man meget
asketisk og primtivt i et lille telt, og af og til i klippehuler.
Forplejning er med helpension. Maden er enkel, men oftest
velsmagende og nærende. Under selve jagten er forplejningen
mere primitiv, og her kan det være en fordel at have lidt tørkost
med hjemmefra.
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PARTNERPARTNER

Stalker GroupStalker Group

Asien er generelt et mekka for bjergjægere og jægere i det hele
taget, der ønsker sig mere end en jagtoplevelse. Den barske
utilgængelighed har sørget for, at store dele af områderne aldrig
er blevet tæt befolket uden for de store byer, og af samme årsag
finder man stærke bestande af alle de naturligt hjemmehørende
arter.

Stalker Group tilbyder forskellige arter såsom Ibex, Tur, Marco
Polo, Markhor, den ikoniske Tian Shan Maral og Sibirisk råbuk
som alle byder på intens og udfordrende jagt i bjergene.
Mulighederne er mange - så kontakt os og hør hvilke muligheder
vi kan tilbyde dig.
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REVIRREVIR

Revir - Ibexjagt i KasakhstanRevir - Ibexjagt i Kasakhstan

Jagtarealet er beliggende I Djambul regionen, ca. 500 km. Fra
Almaty. Reviret grænser op til Kirgisien fra øst mod syd
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

5 dages jagt i Altyn Emel med jagtføring 1:1

Modtagelse I Almaty Lufthavn

Transfer til jagtareal t/r

Tolk fra vores outfitter. Kasakhstan

Riffel import tilladelse

Vet certifikat

Helpension under hele jagten

Guide

Trofæ behandling i lejren

Trofæ afgifter udover 1 Ibex op til 119,9 cm.

Fly t/r Almaty

VIP lufthavn service (Kr. 1.650,-)

Hotel og mad før og efter jagten

Visa 

Alkohol 

Personlige udgifter

Overvægt i fly

Dip & pack 

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

Hjemsendelse af trofæer

Drikkepenge

Trofæprisliste

2.  Ibex:

 Kr. 29.995,- Ibex op til 119,9 cm + ekstra for større trofæ                         

 Extra afgift for Ibex over 120 cm :             

+ 26.895   Ibex  120 – 129.9 cm         

+ 37.995    Ibex  130 cm +
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Råbuk

(inkl. overkæbe):

Kr. 13.995,-   op til 799 gr                               

Kr. 18.150,-   800 – 899 gr 

Kr. 22.850,-   900 – 999 gr                            

Kr. 25.625,-   1.000 gr og opefter
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Valutakurs

Prisen på denne rejse er en forhåndsvisning, da vi tager forbehold for kursændringer. Den endelige pris for rejsen vil blive aftalt
nærmere.
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VILDTARTERVILDTARTER

Ibexjagt i KasakhstanIbexjagt i Kasakhstan

Ibex/Stenbuk (Asien)
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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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