
DAGESTAN (EASTERN)DAGESTAN (EASTERN)
TUR JAGT ITUR JAGT I

ASERBAJDSJANASERBAJDSJAN

Det frugtbare og venlige land Aserbajdsjan har flere forskellige landskaber. Bjerge dækker mere end 60%

af det totale areal i Aserbajdsjan. Landet ligger i flere geografiske zoner og er karakteriseret af meget

speciel fauna.

Svær jagt Kræver god fysisk form Indkvartering i vildmarken Bjergjagt
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HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Dagestan (Eastern) Tur jagt i AserbajdsjanDagestan (Eastern) Tur jagt i Aserbajdsjan

HØJDEPUNKTER

Spændende og udfordrende jagt
Sjældent og meget smukt trofæ
God bestand af Dagestan Tur - og ikke unormalt
at se flokke på op til 100 individer
Terræntyper: Stejlt terræn og meget stejlt terræn

Overblik

Det frugtbare og venlige land Aserbajdsjan har flere
forskellige landskaber. Bjerge dækker mere end 60% af
det totale areal i Aserbajdsjan. Landet ligger i flere
geografiske zoner og er karakteriseret af meget speciel
fauna. Grundet de naturlige omgivelser har Aserbajdsjan
en mangfoldig vildtrigdom. For mange trofæjægere er
landet næsten synonym med Dagestan Tur som opholder
sig i de Kaukasiske bjerge mod nord med grænsen til
Rusland.

Jagt på Tur er en seriøs udfordring, så vær parat – både
fysisk og mentalt. For dem der tør tage udfordringen op, vil
de stejle bjerge tilbyde dig et længe eftertragtet trofæ og
de professionelle guider vil give dig en af de bedste
jagtoplevelser nogensinde.

Gennemsnitlig hornlængde på en 7-9 år gammel Tur er ca.
75-80 cm. Og 80-90 cm. For en 10-13 år gammel Tur. Tur
ældre end 9 år har meget tykke baser, helt op til 28-32 cm.
omkreds. Dyr i 7-9 års alderen har symmetriske horn som
vender let opad i spidsen. Ældre dyr har ofte brækkede
horn eller nedslidte.

Eastern Tur ( Dagestan Tur) tæller med både i Ovis og
Capra Slams.

Jagtsæson:

1. juni – 30 November

Jagten:
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Jagten er traditionel spot and stalk. Tur hører til i
Aserbajdsjans bjerge i 2200-3500 m. højde. Telt camps er
placeret på passende steder. Camps kan nås på hesteryg.
Generelt fortsættes jagten til fods da terrænet er for stejlt til
heste. I denne region kan man normalt spotte store grupper
Tur med mellem 20-100 dyr, så du kan forvente at se et
stort antal dyr for at finde det ønskede trofæ. Skudafstand
på mellem 100-300 m.

Rejse:

Dag 1:          Ankomst til Baku, told formaliteter,
overnatning.

Dag 2:          Transfer til Scheki 3-4 timer, ophold I Base
Camp(hotel), 2-3 timer på hest transfer til Fly Camp( telt).

Dag 3-7:      5 dages jagt

Dag 8:          Retur til Baku, overnatning på hotel

Day 9:          Afrejse til DK.
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OPHOLDOPHOLD

Ophold - AserbajdsjanOphold - Aserbajdsjan

Base Camp er et komfortabelt hus beliggende I 1800 m. højde,
med elektricitet. På jagten vil man bo i en Fly Camp i 2-3 dage.
Teltet ligger i 3000 m.
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PARTNERPARTNER

Partner i Rusland og AsienPartner 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.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK HAHN PEDERSEN

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

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2022 www.jagtrejser.dk Side 5



REVIRREVIR

Revir - AserbajdsjanRevir - Aserbajdsjan

Scheki området ligger i det Nordlige Aserbajdsjan, det er en
bjergrig og malerisk region. Jagten foregår i 2500-3500 m. højde.
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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

Modtagelse i Baku lufthavn 

Våben indførsel 

Vet certifikat 

Transport t/r til jagtareal og på jagten 

Ophold og helpension i campen 

PH 

Trofæafgift 

Al personale samt tolk til hver gruppe 

Trofæbehandling i lejren

Flybillet t/r Baku 

Ophold og mad i Baku før og efter jagten 

Visa

Alkohol 

Personlige

Udgifter 

Overvægt på fly 

Dip & pack 

EU-ansvarsforsikring DKK 39,-

Hjemsendelse af trofæer 

Drikkepenge

Kr. 29.995,- for nr. 2 Dagestan Tur

Kr. 15.750,-         Retur v. mgl. trofæ      
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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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VILDTARTERVILDTARTER

Dagestan (Eastern) Tur jagt i AserbajdsjanDagestan (Eastern) Tur jagt i Aserbajdsjan

Tur, 
Østkaukasisk/Dagestan Tur
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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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