
MONTERIA I SPANIENMONTERIA I SPANIEN

Vi tilbyder denne fremragende drivjagt i nogle af Spanien bedste jagtområder. Denne spanske drivjagt

byder på mange skudchancer og store parader! Det er en helt speciel og meget hektisk oplevelse

Jagten kan udføres af alle Der påkræves ikke god fysisk form Indkvartering på hotel Drivjagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Monteria i SpanienMonteria i Spanien

HØJDEPUNKTER

En speciel og meget hektisk oplevelse
Mange skudchancer og store parader
Afskydning af spansk kronhjort i kombination med
århundredgamle spanske jagttraditioner
Jagt på nogle af de bedste jagtområder i Spanien

Overblik

Inkl. afskydning af 3 kronhjorte, 5 hundyr samt fri
afskydning af vildsvin pr. jæger!

Den spanske drivjagt monterian er en helt speciel og
meget hektisk oplevelse, hvor masser af drivende hunde
skaber bevægelse i vildtet og giver mange skudchancer og
STORE parader.

Vi arrangerer jagten på nogle af de bedste jagtområder
Spanien kan tilbyde, kun ca. 1 times kørsel fra Madrid i
nærheden af byen Toledo.

Der er tale om afskydning af spansk kronhjort i
kombination med århundredgamle spanske jagttraditioner.
Nyd samtidig det spanske køkken og uovertrufne spanske
vine i lokale omgivelser. 

Vi garanterer en oplevelse uden lige for dem der elsker
drivjagt!

Afgang fra Københavns lufthavn, hvor man flyver til
Madrid. I Madrid vil man blive modtaget af repræsentanter
for den spanske outfitter og herefter kører man samlet i
bus til Toledo (ca. 1 times kørsel fra Madrid) hvor man
bliver indkvarteret på hotel.

Hver dag køres der fra hotellet til jagtområdet (ca. 1 times
kørsel). Herefter går man på Monteria, som starter om
formiddagen kl. ca . 9.30. Man mødes ved jagthuset og
trækker lod om posterne til Monteriaen. Kl. 11.00 er alle
mand sat på deres poster og jagten starter.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26

LARS STORGAARD

Email: lars@diana.dk
Telefon: (+45) 40 25 83 20
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Der slippes ca. 200 – 300 hunde løs, og de lokale klappere
starter drevet. Der jages i ca. 4 timer til kl.15.00, hvorefter
der er opsamlingen af vildtet.

Alt vildt man nedlægger bliver markeret og mens vildtet
samles til parade, mødes alle jægere igen ved jagthuset
hvor der bliver budt på en dejlig frokost.

Vildtet bliver lagt på parade og inden man ser sig om er
dagen omme og forventningerne til næste dags Monteria er
allerede fremskredne.

Efter endt jagtdag køres tilbage til hotellet hvor gruppen
kan nyde godt af alle hotellets faciliteter.

Man skal være 20 jægere for at kunne dække området.

På afrejsedagen kan der evt. arrangeres en kort sight-
seeing i Toledo som er en fantastisk smuk by og herefter
flyves retur til København fra Madrid.

Til afskydning er der pr. jæger mulighed for følgende vildt: 3
handyr af kronhjort, 5 hundyr samt fri afskydning vildsvin.

Total forventet afskydning af hundyr fordelt blandt de
deltagende jægere vil være min. 120-130 hundyr plus
30-40 vildsvin over de 2 dages jagt samt 70-80 handyr.

Der jages i et vildthegn på 2000ha.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26
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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.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26

LARS STORGAARD

Email: lars@diana.dk
Telefon: (+45) 40 25 83 20
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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.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26
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REVIRREVIR

Revir - Monteria drivjagtRevir - Monteria drivjagt

Vi arrangerer jagten på nogle af de bedste jagtområder Spanien
kan tilbyde, kun ca. 1 times kørsel fra Madrid i nærheden af byen
Toledo. Der er tale om afskydning af spansk kronhjort i
kombination med århundredgamle spanske jagttraditioner. Nyd
samtidig det spanske køkken og uovertrufne spanske vine i lokale
omgivelser.

Vi garanterer en oplevelse uden lige for dem der elsker drivjagt!
Til afskydning er der pr. jæger mulighed for følgende vildt: 3
handyr af kronhjort, 5 hundyr samt fri afskydning af vildsvin. Total
forventet afskydning af min. 120-130 hundyr plus 30-40 vildsvin
over de 2 dages jagt samt 70-80 handyr. Der jages i et vildthegn
på 2000 hektar.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26

LARS STORGAARD

Email: lars@diana.dk
Telefon: (+45) 40 25 83 20
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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 13. januar 2022 - 25. februar 2022 Kontakt for bestilling
(Ledsager 0,00,- Kr.)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

2 dages Monteria med fri afskydning som beskrevet

3 overnatninger på hotel i dobbeltværelse med

morgenmad

Frokost under jagten, typisk spansk frokost

Spansk jagtlicens

Transfer til og fra jagtområde / indkvartering /lufthavn i

Spanien

Brug af hundefolk og klappere

Spansk moms / VAT

Drikkepenge ( € 70 pr. mand )

Aftensmad samt drikkevarer til aftensmaden

Fly København – Madrid ca. dkr. 3000,- t/r inkl. skatter

Alkoholiske drikkevarer

Export permit € 200,- pr. trofæ

Tillæg for enkeltværelse € 80,- pr. overnatning

Riffelleje kr. 1000,- pr. jæger i alt

EU-ansvarsforsikring DKK 39,-

Alt hvad der ikke måtte være nævnt under "inkluderet i

prisen"

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN
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VILDTARTERVILDTARTER

Monteria i SpanienMonteria i Spanien

Kronhjort/Kronvildt

(Europa)

Vildtarter der eventuelt kan tilkøbes

Vildsvin (Europa)

HAR DU
SPØRGSMÅL?
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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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