
DÅHJORTEJAGT I GUTHDÅHJORTEJAGT I GUTH

Kapitale Dåhjorte i Ungarn. Reviret er ca. 11.700 ha stort, og ligger tæt ved byen Debrecen, ca. 250 km øst

for Budapest. Reviret er kendt for sine store dåhjorte. Hvis du leder efter jagt på dåhjort i Ungarn - led ikke

længere!

Udfordrende jagt Kræver moderat god fysisk form Indkvartering i lodge Pürschjagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Dåhjortejagt i GuthDåhjortejagt i Guth

HØJDEPUNKTER

Topreviret er kendt for sine store dåhjorte
Revirstørrelsen ligger på ca. 11.700 hektar
Reviret har leveret både 1. og 2. plads inden for
verdensrekorder
Halvdelen af reviret er skovdækket og resten er
for det meste fladt landbrugsjord

Overblik

Det er et absolut top-revir, når det gælder dåhjorte, og
hvert år bliver der nedlagt omkring 200 stk., hvoraf en del
ligger på ca. 4,5 kg. Og reviret har leveret både en 1. og 2.
plads inden for verdensrekorder.
Halvdelen af reviret er skovdækket og resten er for det
meste fladt landbrugsland.

Vor jægere vil blive indkvarteret i enkelt- eller
dobbeltværelser med tilhørende bad og toilet på en 1.
klasses jagtlodge beliggende ved reviret. Helpension er
inkluderet i prisen på jagtrejsen.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: anne@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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

Ophold - Dåhjortejagt i GuthOphold - Dåhjortejagt i Guth

Vor jægere vil blive indkvarteret på en 1. klasses jagtlodge
beliggende ved reviret. Her vil man blive indkvarteret i enkelt- eller
dobbeltværelser med tilhørende bad og toilet. Jagtlodgen er
indrettet i traditionel ungarsk stil og indeholder flere opholdsrum,
hvor jægerne kan slappe af eller underholdes efter dagens
jagtlige udfordringer. Her findes alle de nødvendige faciliteter for
et jagtophold. Vor jægere har helpension under opholdet på
denne førsteklasses jagtlodge, hvor beliggenheden må siges at
være ideel.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: anne@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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

Attila Papp Attila Papp 

Attila er vor repræsentant i forhold til de ungarske revirer. Efter
mange år i branchen er hans viden og personlige netværk i det
ungarske jagtunivers enestående god.

Han er vor garant for professionelt forvaltede revirer i absolut
topklasse, konkurrencedygtige priser og lynhurtig opfølgning på
evt. problemer.

Vi er stolte af kvaliteten på vore jagtarrangementer i Ungarn og vi
kan prale af en succesrate gennem seks år på næsten 90% på
vore riffeljagter.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: anne@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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

GuthGuth

Reviret er ca. 11.700 ha stort, og ligger tæt ved byen Debrecen,
ca. 250 km øst for Budapest. Det er et absolut top-revir, når det
gælder dåhjorte, og hvert år bliver der nedlagt omkring 200 stk.,
hvoraf en del ligger på ca. 4,5 kg. Og reviret har leveret både en
1. og 2. plads inden for verdensrekorder.  Halvdelen af reviret er
skovdækket og resten er for det meste fladt landbrugsland.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: anne@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26
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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 jagtdage med 5 overnatninger i dobbeltværelse (i

hyggelig kro)

Helpension (i hyggelig kro i nærheden, da jagthus

renoveres sæson 2020)

10 pürsch med jagtføring 1:1

Ungarsk jagttegn og jagtforsikring

Kørsel i reviret, € 1,50 pr. km, men der vil kun være

begrænset kørsel.

Ekstra jagtdag med helpension: kr. 1.225,-

Fly København – Budapest t/r, ca. kr. 2.200,-

Enkelvær. tillæg pr. nat pr. person: kr. 135,-

Trofæopmåling, pr. stk. € 37,-

Transfer lufthavn-revir ca. € 400,- t/r

Drikkevarer, drikkepenge

Jagtrejse- og afbestillingsforsikring

EU-ansvarsforsikring kr. 39,-

Alt som ikke er nævnt under prisen inkluderer

Yderligere

Trofæregulering:

Iht. ungarsk jagtlov skal man acceptere at nedlægge et trofæ, der kan afvige op til 15% til hver side af den ønskede trofæstørrelse.

Dette bedømmes med ret stor sikkerhed af jagtføreren. Såfremt du derfor skyder et trofæ, der er over 15% større eller mindre end det

du  skriftligt har anmodet om at skyde, kan du vælge ikke acceptere/hjemtage den.

Trofævejning:

Trofæet vejes 24 timer efter afkogning, og omfatter hele det rensede og afblegede hoved minus underkæben.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: anne@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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

DÅVILDT

Trofævægt i kg                                           DKK                   DKK/pr. 10 g.
til  1,99                                                      2.650,-
     2,00-3,00                                             6.700,-                     +  71,00
     3,00-3,50                                             8.615,-                     + 115,00            
     3,50-4,00                                           14.360,-                    + 249,00
     4,00-4,50                                          26.800,-                    + 479,00
     4,50-5,00                                          50.725,-                    + 909,00
     5,00-5,50                                          96.200,-                    +1.053,00
     5,50-                                                148.820,-                  + 1.244,00
 

Anskydning: 50% af jagtførerens vurdering af trofæstørrelsen. Forbiskud under brunsten: EUR 300,-.
Skind: ca. dkr. 1.150,-

VILDSVIN
KEILER
JAGT SÆSON:                Hele året

Længde af hjørnetænde                                                DKK    + pr. mm
Op til 11,99 cm                                                              2.300,-    
12,00-13,99 cm                                                             3.150,-  +   99,00            
14,00-15,99 cm                                                             5.130,-  + 162,00
16,00-17,99 cm                                                             8.370,-  + 207,00                                                     
18,00-19,99 cm                                                           12.510,-  + 315,00
20,00-21,99 cm                                                           18.810,-  + 405,00
Fra 22 cm                                                                     26.910,-  + 585,00

C.I.C point:
Bronze: 110-114,99 P
Sølv: 115-119,99 P
Guld: fra 120 P

Anskydning:                                          DKK   2.480,-
So (over 51 kg brækket)                    DKK   2.950,-
Jagt sæson: 01 Maj – 31 Januar

Anskydning:                                                 DKK   1.950,-
Überlaufer  (mellem 21-50 kg brækket) DKK   1.150,-
Jagt sæson: Hele året

Anskydning:                                                      DKK      575,-
Smågris (op til 20 kg brækket)                  DKK      600,-
Jagt sæson: Hele året

Anskydning:                                      DKK      300,-
Skind                                                DKK 1.285,-/stk.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: anne@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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

Dåhjortejagt i GuthDåhjortejagt i Guth

Dåhjort/Dåvildt (Europa)

Vildtarter der eventuelt kan tilkøbes

Vildsvin (Europa)

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: anne@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

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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HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: anne@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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