
MARAL OG IBEX COMBOMARAL OG IBEX COMBO
JAGTJAGT

Kasakhstan er ganske enkelt et jagtligt paradis når det gælder den imponerende Jagt på Tian- Shan

Maralhjort, og da det er muligt at kombinere jagten på maralhjort med jagten på ibex, har man på samme

jagt absolut mulighed for at føje to af Asien's mest attråede vildtarter til trofæsamlilngen. Jagten stiller store

krav til jægerens fysik og evnen til at bevæge sig i bjergrige områder, men det vil give jægeren en

uforglemmelig jagtoplevelse at se tilbage på.

Svær jagt Kræver god fysisk form Indkvartering i vildmarken Bjergjagt Pürschjagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Maral og Ibex Combo jagtMaral og Ibex Combo jagt

HØJDEPUNKTER

Jagtligt paradis
Mulighed for at føje to af Asiens mest
attråværdige vildtarter til trofæsamlingen
Stiller store krav til jægerens fysik og evnen til at
bevæge sig i bjergrige områder

Overblik

Jagten på maralhjort finder sted i utrolig smukke
landskaber Kasakhstan. Maralhjorten holder til i et meget
kuperet/bjergrigt terræn med høje bjerge, skovklædte
bjergsider og dale med rivende floder og bække. Tien
Shan maralhjorten er den største af de asiatiske wapitis,
og den er virkelig et imponerende trofæ. Geviret er massivt
og i formen minder det meget om de nordamerikanske
wapitihjorte. 

Anbefalet jagtperiode:

10. September  – 10. Oktober.

Som hovedregel er brunstperioden for Maral mellem 10.
September – 30. September.

Jagten

Dette er en klassisk bjerg jagt som organiseres i
2000-3500 m. højde. Heste bliver brugt til tranport rundt
om i arealet. Vær forberedt på at bruge flere nætter i teltlejr
under jagten (normalt er 2-4 dage nok til at få sit trofæ).

Gennemsnitlig skudafstand er 300 – 350 m.

Rejsens forløb:

Dag 1            Ankomst til Almaty, told deklarering, transfer
til jagtområde, 10-12 timer.

Dag 2-13      10 dages jagt.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

ULLA FREGERSLEV

Email: ulla@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 02

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2023 www.jagtrejser.dk Side 2



Dag 14          Retur til Almaty, overnatning på hotel.

Dag 15          Fly hjem.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

ULLA FREGERSLEV

Email: ulla@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 02
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OPHOLDOPHOLD

Camps KasakhstanCamps Kasakhstan

Normalt vil første og sidste nat blive tilbragt i basecamp, som
oftest består af jurter/gers, jagthytter eller telte. I disse camps er
der ikke nogen moderne faciliteter, der er dog mulighed for et
brusebad. Generelt er de rene, pæne og varme. I disse camps er
der både en kok og en tolk. Under selve jagten bor man meget
asketisk og primtivt i et lille telt, og af og til i klippehuler.
Forplejning er med helpension. Maden er enkel, men oftest
velsmagende og nærende. Under selve jagten er forplejningen
mere primitiv, og her kan det være en fordel at have lidt tørkost
med hjemmefra.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

ULLA FREGERSLEV

Email: ulla@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 02
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OPHOLDOPHOLD

Ophold - Maral og Ibex Combo jagtOphold - Maral og Ibex Combo jagt

Base Camp : jagthytter eller yurter (Halvkugleformet Filttelt)

Telte bliver brugt i fly camps.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

ULLA FREGERSLEV

Email: ulla@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 02
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PARTNERPARTNER

Partner i AsienPartner i Asien

Vores partner er en af de mest erfarne outfittere på markedet for
jagt i Asien. Flere 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 PEDERSEN BRINKMANN

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

ULLA FREGERSLEV

Email: ulla@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 02
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REVIRREVIR

Revir - Maral og Ibex Combo jagtRevir - Maral og Ibex Combo jagt

De private jagtarealer Tastau og Jasykol ligger I Dzungarian Ala
Tau Bjergene. Jagtarealet udgør 37 000 – 50 000 Ha.

Dette er en klassisk bjerg jagt som organiseres i 2000-3500 m.
højde. Heste bliver brugt til tranport rundt om i arealet. Vær
forberedt på at bruge flere nætter i teltlejr under jagten (normalt er
2-4 dage nok til at få sit trofæ).

Gennemsnitlig skudafstand er 300 – 350 m.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

ULLA FREGERSLEV

Email: ulla@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 02

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2023 www.jagtrejser.dk Side 7



Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

Modtagelse I Almaty Lufthavn  

Kasakhstan våben import tilladelse 

Lokal Vet. certifikat 

Transport til og fra jagtområde og i selve jagtarealet 

Fuld forplejning og måltider i campen under jagten 

PH 

Al personale inkl. Tolk for hver gruppe eller lejren 

Trofæ behandling i lejren

Flybillet til og fra Almaty 

Hotel og måltider i Almaty før og efter jagten 

Trofæafgift 

Visa 

Alkohol 

Personlige udgifter 

Overvægt på fly 

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

Hjemsendelse af trofæer 

Eksport Vet dokumenter

Maral Trofæ         

Maral op 10 kilo     Kr. 25.995,-

Maral 10-12 kilo     Kr. 34.995,-

Maral 12-14 kilo     Kr. 44.995,-

Maral over 14 kilo   Kr. 53.995,-

Ibex Trofæ

Ibex op til 100 centimeter    Kr. 18.995,-

Ibex 100-120  centimeter     Kr. 22.995,-

Ibex 120-130  centimeter     Kr. 29.995,-

Ibex over 130  centimeter    Kr. 39.995,- 

Yderligere priser

Extra Ibex Trofæ, uanset størrelse    Kr. 28.995,-

Extra Maral Trofæ, uanset størrelse   Kr. 42.995,-

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

ULLA FREGERSLEV

Email: ulla@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 02
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Vildsvin                                           Kr. 10.995,-

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

ULLA FREGERSLEV

Email: ulla@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 02
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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.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

ULLA FREGERSLEV

Email: ulla@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 02
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VILDTARTERVILDTARTER

Maral og Ibex Combo jagtMaral og Ibex Combo jagt

Maralhjort/Asiatisk wapiti

Vildtarter der eventuelt kan tilkøbes

Ibex/Stenbuk (Asien) Sibirisk rådyr

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

ULLA FREGERSLEV

Email: ulla@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 02
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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

ULLA FREGERSLEV

Email: ulla@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 02
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