JAGT PÅ IBEX I
KIRGISISTAN

Der går en stærk ibex og venter på dig på et bjerg nær grænsen til Kina. Hvor længe skal den vente?

Udfordrende jagt

Kræver god fysisk form

Indkvartering i vildmarken

Bjergjagt

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

Pürschjagt

HØJDEPUNKTER
HØJDEPUNKTER &
& BESKRIVELSE
BESKRIVELSE

Jagt på Ibex i Kirgisistan
Overblik

HØJDEPUNKTER

I selskab med guiden begiver man sig på hesteryg langt ud
i terrænet for at finde det ønskede vildt. Ofte varer disse
udflugter flere dage og man overnatter i så fald i
medbragte telte eller grotter. En virkelig god sovepose er
af indlysende årsager en vigtig del af det medbragte
udstyr! Der jages i højder på op til 4.500 m.o.h., hvilket i
sig selv er en fysisk udfordring. Når et lovende trofæ
spottes indledes en ofte lang og anstrengende pürsch til
fods. Man må være forberedt på skudhold på flere
hundrede meter under vanskelige forhold – ingen sagde, at
det var nemt. Til gengæld belønnes ibexjægerens
anstrengelser ofte med trofæer på over en meter – i meget
sjældne tilfælde helt op til imponerende 130 cm. Marco
Poloerne i området havner i gennemsnit på 48”-55”. Og
naturscenerierne som for evigt brænder sig fast på
nethinden kan dårligt beskrives med ord – det skal
simpelthen ses og mærkes på egen krop!

Afskydning af trofæ uanset størrelse (forventet
mellem 110-120 cm)
Et uforglemmeligt jagteventyr midt i en helt
uberørt natur
Udfordrende jagt i fantastiske bjerglandskaber
Store bestande af mid-Asian ibex
Ubeskrivelige naturscenerier

Rejseplan
1. dag: Afrejse til Bishkek
2. dag: Ankomst tidligt om morgenen til Bishkek. Du bliver
modtaget af en af jagtarrangørens medarbejdere. Derefter
transfer til jagtområdet (ca. 9 timer).
2.-8.dag: 7 jagtdage, ophold i campen
9. dag: Transfer til Bishkek. Overnatning på hotel inden
hjemrejse.

Stenbuk
I den sub-alpine bjergzone i Kirgisien er bestanden af
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stenvildt en af de bedste i verden og trofæerne er generelt
også af god kvalitet, gennemsnittet ligger på omkring 1
meter, men naturligvis bliver der af og til nedlagt endnu
større trofæer. På ibexjagten er det også muligt at
kombinere med jagt på ulv. Vore jagtområder er beliggende
i den østlige del af landet. Som nævnt jages der
udelukkende fra hesteryg, og når man har fået øje på et
lovende trofæ fortsætter jagten til fods. Jagtlejrene er
beliggende i ca. 3.000 m.o.h., og der jages i terræn mellem
4.000 og 4.500 m.o.h.
Jagtperioden er fra 15. august til 31. december
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OPHOLD
OPHOLD

Ophold - Jagt på Ibex i Kirgisistan
Under jagten bor man afhængig af jagtområde enten i lejre
opbygget af mobile husvogne, i hytter af træ eller i de traditionelle
jurter (kirgisiske runde telte, som man finder mange steder i
Asien, f.eks. også i Mongoliet). Teltene er opvarmede med
brændeovne og ganske komfortable. Under selve jagten må man
være indstillet på, at man af og til bor i meget primitive telte, eller
sågar klippehuler. Det er derfor vigtigt, at man medbringer en
rigtig god sovepose, samt et liggeunderlag.
Før og efter jagten, (afhængig af flyforbindelse) bor man på et
godt hotel i Bishkek.
Under jagten er der ophold i jagtområdet med helpension, og
jagtlederne gør deres bedste for at servere gode og nærende
måltider. Dog bør man være opmærksom på, at det ofte kan være
svært at skaffe de ønskede forsyninger, så vi anbefaler, at man
også medbringer lidt forsyninger hjemmefra i form af f.eks.
pulversuppe, tørkost, rugbrød, chokolade, energibar etc.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2023

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

ERIK HAHN PEDERSEN

Email: epb@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

Email: ehp@diana.dk
Telefon: +(45) 22 19 86 54

www.jagtrejser.dk

Side 4

PARTNER
PARTNER

Partner i Rusland og Asien
Vores partner er en af de mest erfarne outfittere på markedet for
jagt i Rusland og Asien. De fleste af guiderne er uddannet
Vildtbiologer, professionelle jagtguider og er alle 100 % dedikeret
til deres job.
Deres førsteprioritet er at give dig en første klasses jagtoplevelse
og hjælpe dig med at få dit ønskede trofæ.
Vores partner vil sørge for tolk til dig samt møde dig i lufthavnen
og hjælpe med alle formaliteter etc.
Endvidere er vores partner godkendt til at eksportere trofæer, så
de vil sørge for at dit trofæ kommer sikkert hjem til dig.
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REVIR
REVIR

Revir - Jagt på Ibex i Kirgisistan
Du vil kunne nyde Tien-shans storslåede og imponerende
panorama på hele turen. Denne jagt er bestemt ikke kun en
hyggelig tur på hesteryg i de enestående smukke landskaber.
Disse bjerge er ikke kun en fryd for øjet, men også hårde for
kroppen, når man skal pürsche sig ind på stenbukken.
Jagtområderne har en stor vildtbestand med et stort antal af
kapitale stenbukke, da der kun er få trofæjagter.
Vores partner råder over nogle af de bedste revirer for Mid Asian
ibex i Kirgisistan.
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Pris og info på din rejse
Specifikation af priser

Priser
Beskrivelse

Mulige indlogeringsdatoer

Pris fra (pr. person)

Prisen inkluderer

Prisen inkluderer ikke

Jagtføring 1:1, 7 jagtdage

Flyrejse København – Bishkek t/r

Ophold i jagtområdet med helpension i enkel

Evt. hotelovernatninger i Bishkek før og efter jagt

indkvartering,

Visum (fås ved indrejse 120 Euro)

Tolk for gruppen

VIP service i lufthavnen 200 Euro

Al transport under jagten

Alkoholiske drikkevarer

Trofæafgift for en ibex uanset størrelse

Drikkepenge

Licenser og veterinærpapirer

Rejse- og afbestillingsforsikring

Våbentilladelse

EU-ansvarsforsikring kr. 59,-

Modtagelse i lufthavnen i Bishkek

Hjemsendelse af trofæer ca. kr. 6.000

Feltpræparation af trofæer.
CITES på ibex

Mere
Trofæafgifter for nr. 2 ibex Euro 4.620,-, ulv EUR 1.875,Tilbagebetaling hvis man ikke får chance til ibex Euro 2.500,Ibex nr. 2 er afhængig af den årlige tildelte kvote, spørg ved booking om muligheden.
Jagten stopper når ibex er nedlagt.
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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

Jagt på Ibex i Kirgisistan

Ibex/Stenbuk (Asien)
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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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