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Vi har nu mulighed for at lade drømmen om en dansk dåhjort, nedlagt på fri vildtbane i Danmark blive til

virkelighed

Jagten kan udføres af alle Der påkræves ikke god
fysisk form

Indkvartering på hotel Anstandsjagt Pürschjagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Dåhjortejagt i Danmark - UDSOLGT I 2023Dåhjortejagt i Danmark - UDSOLGT I 2023

HØJDEPUNKTER

Overordentlig stærk, fast bestand af dåvildt
Reviret har en meget gammel dåvildt stamme
Ikke urealistisk at høre adskillelige pladshjorte
grønte
Jagt med godsets erfarne skytte

Overblik

På et vestfynsk gods med en overordentlig stærk, fast
bestand af dåvildt, kan vi i brunsten tilbyde enkelte
jagtbare hjorte i perioden fra den 15. oktober – den 31.
oktober.

Reviret består af næsten 4000  ha. Blandet skov og
landbrugsjord og som er ideelt il dåvildt. 

Du jager morgen og aften, med godsets erfarne skytte.
Jagten vil være en kombination af pürsch og anstand i de
velplacerede tårne.

Indkvartering kan arrangeres i de nærmeste byer. Der er
flere muligheder.  Her kan du også blive hentet af skytten
inden hver pürsch, såfremt du ikke er i egen bil.
Indkvartering kan arrangeres med helpension.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

JOAKIM PEDERSEN

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

Indkvartering, VestfynIndkvartering, Vestfyn

Indkvartering kan arrangeres i de nærmeste byer. Der er flere
muligheder.  Her kan du også blive hentet af skytten inden hver
pürsch, såfremt du ikke er i egen bil. Indkvartering kan arrangeres
med helpension.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

JOAKIM PEDERSEN

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

Partner i Danmark, VestfynPartner i Danmark, Vestfyn

På et Vestfyns gods med en overordentlig stærk, fast bestand af
dåvildt, kan vi i brunsten tilbyde enkelte jagtbare hjorte i perioden
fra den 15. oktober – den 31. oktober. Godset er et af de mest
velansete godser i DK. Med en fantastisk natur. Der venter
jægeren en helt unik oplevelse med mulighed for at se flere hjorte
i brunsten.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

JOAKIM PEDERSEN

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

Revir - Danmark, VestfynRevir - Danmark, Vestfyn

Reviret er varieret af landbrugsjord og skove hvilket er ideelt for
dåvildt.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

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

Op til 2 dages jagt, 1:1 med godsets skytte, op til 4

pürsch

Al transport under jagten

Ophold på Hotel/Kro

Skinning og afkogning af trofæ betales direkte til

skytten med 500,-

Forsendelse af trofæ eller levering til konservator

Kød fra nedlagt vildt, kan købes – aftales med skytten

EU-Ansvarsforsikring DKK 59,- per person

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

JOAKIM PEDERSEN

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

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2023 www.jagtrejser.dk Side 6



VILDTARTERVILDTARTER

Dåhjortejagt i Danmark - UDSOLGT I 2023Dåhjortejagt i Danmark - UDSOLGT I 2023

Dåhjort/Dåvildt (Europa)

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

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?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

JOAKIM PEDERSEN

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