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Vores spanske outfitter tilbyder en attraktiv pakke, hvor du kan kombinere 2 arter på samme tur. Mankefår,

Sierra Nevada Ibex eller Beceite Ibex - Hvad vælger du?

Udfordrende jagt Kræver moderat god
fysisk form

Indkvartering på hotel Bjergjagt Kombinationsjagt Pürschjagt
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Kombinationsjagt i Spanien (inkl. 2 trofæer)Kombinationsjagt i Spanien (inkl. 2 trofæer)

HØJDEPUNKTER

Klassisk bjergjagt
Eftertragtede trofæer
Du kan nedlægge 2 vildtarter på én og samme
tur!
Mulighed for at nedlægge Beceite Ibex, Sierra
Nevada Ibex og Barbary sheep

Overblik

Vores spanske partner Luis tilbyder en attraktiv
kombinationsjagt, hvor det er muligt at nedlægge 2 arter
på samme tur. På turen kan man vælge imellem Beceite
Ibex, Sierra Nevada Ibex og Barbary Sheep. 

Turen starter med at man flyver til Madrid, hvor vores
spanske partner vil møde jægerne i lufthavnen. 

Oftest starter man rejsen ud med at jage Beceite Ibex i
Beceitebjergene øst for Madrid, hvorefter man fortsætter
sydpå og jager Sierra Nevada Ibex ved Malaga eller
Barbary Sheep ved Alicante. 

Bedste jagtperiode: 12. oktober - 15. januar

Der kan vælges frit mellem følgende arter:

Beceite Ibex
Denne ibex er ret eftertragtet dels pga. dens størrelse.
Beceite Ibexens horn er store og rillede og går lige op og
efterlader et stort palmeformet udlæg. 

Sierra Nevada Ibex
Hornene er Sierra Nevada Ibexen bagudvendte og
lyreformede og opnår en længe på omkring 55-70 cm.
Bliver en smule større end Ronda ibexen
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Barbary sheep
Oprindeligt fra Afrika - Ført til Europa 1970 . Pelsen er
sandet brun og er lang fx på halsen. Hornene gror sidlæns
bagud og derefter indad. Et alderdomstegn er at hornene
får tværgående "rynker".

Som det også er tilfældet ved andet bjergvildt er de
spanske stenbukke både sky og vagtsomme. Efter i
hundredvis af år at have været efterstræbt af mennesker,
ørne, ræve, ulve, los og andet rovvildt har de udviklet
ekstremt skarpe sanser. Deres lugtesans og hørelse er
fantastisk og synet er helt i særklasse.

Alt dette sammenholdt med terrænet de lever i, gør den
spanske stenbuk til en værdig modstander og et meget
eftertragtet trofæ.

Selve jagten er en klassisk bjergjagt. I de tidlige
morgentimer vil man fra højderne forsøge at lokalisere
bukkene, der ofte græsser i de lavere liggende områder.
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OPHOLDOPHOLD

HotelHotel

Indkvarteringsstederne i Spanien vil, som oftest, være på et
hyggeligt hotel beliggende på landet eller i bjergene, og samtidig
også i nærheden af jagtområdet. Der vil være gode faciliteter,
som oftest WIFI, velindrettede værelser med privat bad og toilet.
Vore jægere vil typisk indkvarteres i to-sengs værelser med privat
bad og toilet, enkeltværelse vil være muligt - mod tillæg.

Spanien er kendt for sin skønne mad og fantastiske vine. Paella,
Tapas, Gazpacho, oste og tørrede skinker er bare nogle af de
områder, hvor Spanien må siges at være i førertrøjen. For ikke at
nævne deres fantastiske grønsager og frugter. Ønsker man en
gastronomisk oplevelse på sin jagtrejse er Spanien det idéelle
bud.

Der vil på indkvarteringsstederne være et godt spansk køkken,
der serverer skønne måltider og god vin. Den smagfulde spanske
morgenmad kan nydes af vore jægere inden dagens
jagtaktiviteter går i gang. Helpension er inkluderet i prisen.

For ikke jagende ledsagere er Spanien også meget velegnet.
Flere af jagtområderne er beliggende tæt på gamle, spændende

byer med fantastiske bygningsværker og en rig kultur. Vejret i
Spanien er ligeledes også meget velegnet. Den lange
sommerperiode giver anledning til afslapning og solbadning.
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PARTNERPARTNER

Luis MiguelLuis Miguel

Vi har arbejdet sammen med vor partner, Luis Miguel i mange år.
Han er dygtig og meget serviceminded, og han giver gang på
gang vore jægere gode jagt oplevelser.

Luis Miguel har en stor og bred viden inden for jagt.

Han tilbyder jagt på ibex arterne; Gredos, Beceite, Sierra Nevada
og Ronda, men også jagter på gemse, kronhjort, mankefår,
dåhjort, vildsvin og råbuk. Vor partner arrangerer således alle
vore fantastisk velfungerende bjergjagter i Spanien, og dette
indikerer, at vi er meget tilfredse med samarbejdet.

Vore jægere kan roligt regne med at der på en jagt i Spanien er et
højt serviceniveau på alle aspekter af jagtopholdet.
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REVIRREVIR

Revir - Bjergjagt i SpanienRevir - Bjergjagt i Spanien

Jagt i Spanien bliver mere og mere populært for hvert år der går.

Vi tilbyder de 4 ibex arter; Gredos, Beceite, Sierra Nevada og
Ronda. Mest eftertragtet er Gredos og Beceite ibex’en, men flere
og flere vælger også de sydlige arter Sierra Nevada og Ronda og
kombinerer med et dejligt ophold på den spanske solkyst.
Endvidere tilbyder vi selektionsjagt som prismæssigt er ret
attraktiv. Denne inkluderer 1 afskuds ibex buk på max 6 år samt 1
hundyr.

Terrænets ofte stejle beskaffenhed og hensynet til ikke at støde
andre dyr under vejs er elementer, der er med til at gøre bjergjagt
til en både mental og fysisk stor udfordring. Skudafstanden kan
være alt fra 50-300 meter, med et gennemsnit på omkring de 200
meter. Det er derfor en god idé at bruge nogle timer på riffelbanen
inden afrejsen. Den gamle floskel om, at des mere man træner, jo
heldigere bliver man, holder også her.

Det meste bjergjagt er, i en eller anden grad, fysisk krævende, og
man gør sig selv en stor tjeneste ved at være i så god fysisk form
som muligt. Der er imidlertid en del forskel på de enkelte

terræner, så at sige de jægere, der ikke er atleter kan få en god
og succesrig jagt.

For de jægere, som vil prøve en spansk drivjagt, kan vi også
tilbyde dette. Vore områder ligger ca. 2 timers kørsel fra
Madrid. Normalt består grupperne af min. 15 jægere. Vor
partner tilbyder også jagt på gemse, kronhjort, mankefår,
dåhjort, vildsvin og råbuk. Spanien tilbyder en bred palette af
jagtmuligheder. Det er desuden nemt at rejse til Spanien, og
klimaet er ofte rigtig godt.
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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. min. 2 jægere 1. oktober 2023 - 26. april 2024  64.995,00,- Kr.
(Ledsager 9.995,00,- Kr.)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

5 dages ophold på hotel med helpension

4 dages jagt og jagtføring 1:1

Al transport i Spanien

Engelsk talende guide/tolk.

Spansk jagtlicens

Afskydning af 2 vildtarter efter eget valg (Beceite ibex,

Sierra Nevada eller Mankefår - repræsentative trofæer)

Fly til Madrid t/r

Trofæpræparation € 140,- som betales direkte på

stedet

Export permit € 200,- pr. trofæ som betales direkte på

stedet

Riffelleje €150,- pr. jæger (betales direkte)

Drikkepenge til jagtguider 

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

Rejse og afbestillingsforsikring

Alt som ikke er nævnt under ”prisen inkluderer
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VILDTARTERVILDTARTER

Kombinationsjagt i Spanien (inkl. 2 trofæer)Kombinationsjagt i Spanien (inkl. 2 trofæer)

Ibex/Stenbuk, Spansk

(Europa)

Vildtarter der eventuelt kan tilkøbes

Barbary Sheep/Mankefår Balearisk vildged
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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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