ROUGHSHOOTING I
MELROSE

De jægere der engang har oplevet den særlige atmosfære der omgiver jagten i Skotland ved, at selve
jagten kun er en del af oplevelsen. De gæstfrie skotter, det smukke landskab og den hyggelige stemning,
der gennemsyrer hoteller, restauranter og pubber – alt bidrager til oplevelsen af Skotland.

Udfordrende jagt

Kræver moderat god fysisk form

Indkvartering på hotel

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

Haglbøssejagt

HØJDEPUNKTER
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Roughshooting i Melrose
Overblik

HØJDEPUNKTER

Skotland har gode jagttradiotioner og tilbyder en lang
palette af forskellige jagtmuligheder. En af de mest
traditionsrige jagtformer er ”roughshooting” eller ”walkup”, hvor hyggen og kammeratskabet er i højsædet. Der
jages i flotte omgivelser og varieret terræn og der er oftest
fokus på jagt efter flere forskellige arter, og ikke
nødvendigvis mængden af vildt.

Meget smukt landskab
Den ultimative skotske jagtoplevelse!
Vi har eksklusivitet på et familiedrevet jagthotel i
international særklasse
Jagtmulighederne er overvældende og ekstremt
varierede

Vi har eksklusivitet på et familiedrevet jagthotel i
international særklasse. Et tilbud til de jægere, der søger
den ultimative Skotske jagtrejseoplevelse med
indkvartering skræddersyet til jægere og deres ledsagere –
og ikke mindst med førsteklasses jagtmuligheder i
umiddelbar nærhed af hotellet. Familiens formål, med at
erhverve hotellet i april 2007, var at kombinere det perfekte
jagtophold med den perfekte jagt på et fantastisk revir.
Altså en samlet jagtoplevelse, hvor både indkvarteringen
og jagtområdet er skræddersyet til jægeren, og hvor
partneren har stor erfaring og yder stor service. Familien,
der driver hotellet, har adgang til mere end 40.000 hektar
professionelt drevet jagt indenfor 35 minutters kørsel fra
hotellet.
Jagten
En roughshooting dag foregår således, at jægerne og
hundefolk, med veltrænede labradors og spaniels, danner
en kæde og sammen driver igennem forskellige terræner.
Jagten vil foregå både i højland og i engene ned til de
omkring liggende søer og floder og i højlandet er det mest
hare, agerhøns og grouse der jages, imens man i de
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lavtliggende områder vil fokusere på hare, kanin,
bekkasiner, snepper, agerhøns, fasaner og ænder. Man
kan forvente en afskydning imellem 8-11 stk. vildt pr. jæger
pr. dag – nogle gange mere.
En typisk roughshooting dag:
- ”Full Scottish Breakfast” på hotellet
- Afgang fra hotellet omkring kl. 09:00
- Jagt indtil middagstid
- Frokost i jagtområdet
- Jagt indtil solnedgang (Mulighed for aftentræk på ænder
på visse områder)
- Aftensmad på hotellet
SÆSON:
Fra oktober til januar.
Jagtpåklædning: Medbring vand-og vindafvisende jakke
og bukser, støvler, hat eller kasket.
Jagtgevær: Haglgevær kaliber 12, 16, 20 Patroner: Det er
muligt at købe patroner på stedet.
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OPHOLD
OPHOLD

Dryburgh Hotel
Hotellet, der ligger kun en times kørsel fra Edinburgh lufthavn,
ligger utroligt smukt på bredden af floden Tweed i hjertet af
Scottish Borders – grænselandet mod England i syd. Fra de fleste
af værelserne og opholdsrummene er der udsigt over floden.
Hotellet er et luksuriøst indrettet 4-stjernet hotel med en
restaurant i særklasse. Her er råvarerne naturligvis primært vildt
og årstidens lokale grøntsager. Hotellet er forsynet med et sikret
våbenkammer til opbevaring af gæsternes våben og ammunition
samt et tørrekammer til tørring af gennemblødt jagttøj.
Hotellet har i flere år modtaget den prestigefyldte udmærkelse
”Scottish Country Sports Hotel of The Year” som en
anerkendelse af den service hotellet yder sine jagtgæster.
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REVIR
REVIR

Melrose
Familiens formål, med at erhverve hotellet i april 2007, var at
kombinere det perfekte jagtophold med den perfekte jagt på et
fantastisk revir. Altså en samlet jagtoplevelse, hvor både
indkvarteringen og jagtområdet er skræddersyet til jægeren, og
hvor partneren har stor erfaring og yder stor service.
Familien, der driver hotellet har adgang til mere end 40.000 hektar
professionelt drevet jagt indenfor 35 minutters kørsel fra hotellet.
Mulighederne er overvældende og ekstremt varierede. Der er
sneppe og småvildtjagt umiddelbart rundt om hotellet, og der er
blandet ”walked-up” og småvildtjagt, der også kan indeholde
ande- og gåsejagt tilgængeligt flere forskellige steder.
Der er grousejagt over pointere og settere, ligesom der er
traditionel klapjagt i verdensklasse på grouse. Der kan også
organiseres jagtdage på snehare i højlandet eller klapjagter på
fasaner eller agerhøns. Naturligvis kan der også arrangeres
duejagt og bukkejagt mm.
Naturen i området er fantastisk smuk, meget frodig og ret kuperet
landskab. Jagten i dette område kan varmt anbefales.
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Pris og info på din rejse
Specifikation af priser

Priser
Beskrivelse

Mulige indlogeringsdatoer

Pris fra (pr. person)

Pris pr. jæger v. 1 jæger

10. januar 2023 - 28. januar 2023

21.495,00,- Kr.

Pris pr. jæger v. 2 jægere

10. januar 2023 - 28. januar 2023

19.995,00,- Kr.

Pris pr. jæger v. min. 3 jægere

10. januar 2023 - 28. januar 2023

17.995,00,- Kr.

Prisen inkluderer

Prisen inkluderer ikke

4 dages ophold på Dryburgh Abbey Hotel (delt

Flybillet t/r

dobbeltværelse)

Transfer/transport til og fra lufthavn

3 dages roughshooting (8-11 stk. vildt pr. jæger/dag)

Skotsk våbentilladelse kr. 900,- (ved medbringelse af

Morgenmad og aftensmad inkluderet

eget våben)

Al transport under jagten

Leje af haglbøsse, £ 44pr. dag (Anbefalet)
Patroner, ca. £ 12,- pr. kasse med 25 stk.
Drikkepenge til jagtguider
Evt. tillæg for enkeltværelse, kr. 2.000,Gebyr for medbringelse af våben på fly
EU-Ansvarsforsikring DKK 59,- (Obligatorisk)
Alt andet som ikke er nævnt under ”Prisen inkluderer”
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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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VILDTARTER
VILDTARTER

Roughshooting i Melrose

Fasan, Pheasant

Skovsneppe

Kanin, Europæisk Vild-

Agerhøne

Dobbeltbekkasin/Snipe,
Common

Rødbenet stenhøns

Hare, europæisk

Gråand / Mallard

Vildtarter der eventuelt kan tilkøbes

Snehare/Mountain hare
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Gås/Goose

Grouse/Hjerpe/Skovhøne
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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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