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Newfoundland er et meget spændende jagtrejsemål. Jag canadisk moose i nogle fantastiske

vildmarksområder, med chance for gode trofæer. Jagtområdet jages meget sparsomt, for altid at kunne

give de besøgende jægere de bedste chancer - 100% succesrate siden 2009!

Udfordrende jagt Kræver moderat god fysisk form Indkvartering i hytte Indkvartering i vildmarken

Tlf.: (+45) 62 20 25 40 | www.jagtrejser.dk | info@diana.dk
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Moose jagt på NewfoundlandMoose jagt på Newfoundland

HØJDEPUNKTER

Stor bestand af canadisk moose 
Ræpresentative trofæer (40-55 tommer)
Helikopter eller vandflyver transport ud til
området 
Dygtige guider med op til 30 års erfaring 
Lille jagttryk for at sikre de bedste chancer for de
besøgende jægere
100% succesrate siden 2009

Overblik

Jagten på Newfoundland

Moose jagten på Newfoundland begynder tidligt i
september og strækker sig frem til slutningen af november.
For at udnytte den korte jagtperiode bedst muligt, råder
outfitteren over 7 fjerntliggende jagtlodges og flere spike
camps og teltcamps. Af samme grund tilbydes der
succesrige jagter, stort set hele sæsonen igennem.

Jagten strækker sig henover 7 dage med 6 jagtdage, som
normalt er fra mandag-lørdag (Det er ikke tilladt at jage om
søndagen på Newfoundland). Vores jægere ankommer
gerne en søndag, hvorefter de mødes med outfitteren i
lufthavnen og bringes til et hotel i nærheden, inden man
næste morgen fortsætter turen til jagtlejren med helikoper
eller vandflyver og bliver indkvarteret i campen. Her får
man en morgenmad/frokost og derefter på jagt.

Det er typisk at se elge hver dag i løbet af jagten
(afhængig af vejret) og en hårdtarbejdene jæger, burde
ikke have noget problem med at nedlægge en pæn tyr
indenfor et par dage.

Alle jagterne er som udgangspunkt med jagtføring 2:1,
hvor én jagtguide jager med 2 jægere. Hvis man
foretrækker sin egen jagtguide, er det også muligt at
arrangere jagtføring 1:1 mod en merpris. Outfitterens gode
ry og vildtrige jagtområde, har tiltrukket nogle af de bedste
jagtguider og personale - nogle med over 30 års erfaring.
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JOAKIM PEDERSEN
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Telefon: (+45) 63 21 10 26

STEN SJÖGREN
Email: sts@diana.dk
Telefon: 070-830 53 43
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Email: epb@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17
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Man flyver til byen Deer Lake på Newfoundland via
Toronto. Outfitteren råder alle jægere til at tage en
overnatning på hotel i Deer Lake, både før og efter jagten.
Herved kan man få hvilet ud efter den lange flyrejse og
samtidig være tilbage i Deer Lake i god tid til sit fly hjem.

 

Program for jagten:

Dag 0: Ankomst til Deer Lake og overnatning på hotel nær
lufthavnen.

Dag 1: Afhentning på hotellet og transport til jagtcampen
med helikopter eller vandflyver - indkvartering,
morgenmad/frokost og herefter på jagt.

Dag 2-7: Jagt.

Dag 8: Afrejse fra jagtcampen om morgenen med
helikopter/vandflyver tilbage til Deer Lake. Her afleveres
trofæer, skind mm. og klargøres til hjemsendelse. Herefter
overnatning på hotel inden hjemrejse.

Dag 9: Hjemrejse
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OPHOLDOPHOLD

Jagtcamp på NewfoundlandJagtcamp på Newfoundland

Flyrejsen skal planlægges til byen Deer Lake på Newfoundland,
hvor man skal have en hotelovernatning den første nat. Dagen
efter flyves jægerne ud til jagtområdet med helikopter eller
vandflyver til den aktuelle jagtcamp.

Jagtlejrene i området er kun tilgængelige med helikopter eller
vandflyver og er ideelt beliggende i førsteklasses jagtområder for
Moose, sortbjørn og rensdyr i det sydvestlige Newfoundland.
Moose, sortbjørn og rensdyr kan jages til fods fra campen, og
outfitteren nyder eksklusive jagtrettigheder inden for en stor radius
af hans jagtcamps.

Efter en 20-40 minutters flyvetur over noget af Newfoundlands
flotteste natur, kan man tilbringe en hel uge uden at se en
levende sjæl, udover dem man er sammen med i campen.

For at mindske jagttrykket i området igennem sæsonen, råder
outfitteren over 7 fjerntliggende jagtlodges og flere spike camps
og teltcamps. Jagthytterne er lavet af robuste trækonstruktioner
som udstråler den sande vildmarksstemning i campen.

Alle måltider bliver lavet af det erfarne camp-kokke og der
serveres også desserter, snacks og drikkevare.
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PARTNERPARTNER

IB OutfittersIB Outfitters

IB Outfitters ejes og drives af outfitter Mark Pike, som har været i
jagtrejsebranchen i størstedelen af sit liv. Han har en stor erfaring
med jagt på Newfoundland, da Mark er opvokset i byen Deer
Lake, hvor vore kunder flyver til i den vestlige del af
Newfoundland.

Hovedsagligt jages der efter "Eastern Canadian Moose" i efteråret
og området vrimler mildest talt med elge. Derudover jages der
sortbjørne om foråret samt det tidligere efterår. Der findes også
en rigtig god bestand af den specielle "Woodland Caribou",
hvilken der også kan arrangeres jagt på. Newfoundland byder
desuden også på noget fantastisk fiskeri.
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REVIRREVIR

NewfoundlandNewfoundland

Østkystens Alaska 

Newfoundland har en af de tætteste elgbestande i verden, og
vores outfitter råder over nogle exceptionelle gode jagtområder,
hvor der nedlægges mange kapitale trofæer, idet områderne
jages meget selektivt.

Udover elg, findes der også rigtig gode bestande af hhv. sortbjørn
og den sjældne "woodland caribou".

Der er ingen konkurrence fra lokale jægere i dette område, som
man f.eks. ser andre steder i Canada, idet jagtområdet kun er
tilgængeligt med helikopter. De lokale jægere kalder området for
"østkystens Alaska".
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Moose jagt 1:1 1. september 2023 - 24. november 2023 $13,995.00
(Ledsager $2,395.00)

Moose og sortbjørn 1:1 1. september 2023 - 24. november 2023 $15,395.00
(Ledsager $2,395.00)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

7 dages ophold med helpension

6 dages jagt 1:1 eller 2:1

1 canadisk moose uanset størrelse pr. jæger (evt.

sortbjørn)

Jagtlicens

Al transport under jagten

Feltforarbejdelse af trofæ

Flyrejse til Canada

Hotelovernatninger før og efter jagten om nødvendigt

Konservatorarbejde og hjemtransport af trofæer

(aftales efter jagten)

eTA-ansøgning CAD $ 7,-

Drikkepenge til guide (ca. USD 900-1.000)

Jagtrejse- & afbestillingsforsikring

EU-Ansvarsforsikring USD 9,00,- per person

(obligatorisk)

Alt andet som ikke er nævnt under "Prisen inkluderer"

Mere

Der er begrænset antal pladser pr. sæson, da der hvert år er mange genbookinger og vi er derfor nødt til at tage forbehold for ledige

pladser. Det er en god idé at booke sin plads i god tid.
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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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Moose jagt på NewfoundlandMoose jagt på Newfoundland

Elg/Moose (Nordamerika) Sortbjørn
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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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