JAGT PÅ ALTAI IBEX

Rusland har mange trofæer at tilbyde, en af dem er Altai Ibex eller Sibirisk Ibex.

Udfordrende jagt

Kræver moderat god fysisk
form

Indkvartering i hytte

Bjergjagt

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

Pürschjagt
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Jagt på Altai Ibex
Overblik

HØJDEPUNKTER

Rusland har mange trofæer at tilbyde, en af dem er Altai
Ibex eller Sibirisk Ibex. Skulderhøjden er 94-107 cm.
Vægten 80-100 kg., til tider mere. En stor ibex har kraftige
ben og er majestætisk bygget med langt markeret hoved
samt langt skæg og store tunge rundformede horn.
Bukkens horn er store og imponerende, formet som ¾ fuld
cirkel med relativ flad front og veldefinerede krydslinier.
Hunnerne har korte, tynde horn og er uden skæg.

Naturskønt område
Krævende bjergjagt
Flotte trofæer

Trofæ:
Altai ibex er som tidligere nævnt et stolt og majestætisk
dyr. Vinterpelsen er gullig, hvid og normalt er der en stor
plet ved skulderpartiet der er lysere i farven. Striben der
går fra hoved til hale er mørk brun til sort. Bukkens horn er
kurvede med ¾ del cirkel. Hornene er flade fortil men med
tydeligere aldersringe. Hunnerne har små tynde horn og er
uden skæg.

Jagten:
Jagten er spot and stalk. Det er en klassisk bjergjagt og
fysisk krævende.- Heste og både kan blive brugt for at
komme omkring i jagtarealet. Den gennemsnitlige
skudafstand er 200-300 m.

Jagtsæson:
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15 oktober – 25 november

Rejseplan:
Dag 1: Ankomst til Moskva. Told papirer. Indenrigsfly til
Abakan( ca. 5 timer) eller overnatning
Dag 2: Ankomst Abakan, biltransfer til jagt areal( 1 time til
Shushenskoye derefter 2-10 timer i bil eller båd til
jagtarealet).
Dag 3-9: 7 dages jagt.
Dag 10: Transfer til Abakan, overnatning.
Dag 11: Fly til Moskva, derefter hjemrejse.
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OPHOLD
OPHOLD

Ophold - Jagt på Altai Ibex
Afhængigt af jagtarealet og ønskede trofæ vil opholdet foregå i
teltlejre, jagtskure eller træhuse i Base Camp.
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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 Altai Ibex
Bjerg region med mange floder. Bjergene er stejle og terrænet er
en udfordring med adskillige stenmassiver. Højden er ca.
2500-3000 m. Klimaet er med varme somre og kolde vintre. Vejret
i efteråret er som regel pænt.
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Pris og info på din rejse
Specifikation af priser

Priser
Beskrivelse

Mulige indlogeringsdatoer

Prisen inkluderer

Pris fra (pr. person)

Prisen inkluderer ikke

Support med Visum papirer

Flybillet til og fra Moskva

Velkomst og assistance i Moskva lufthavn

Indenrigs fly

Ledsagelse af tolk og repræsentant for outfitter for hver

Hotel og mad i Moskva

gruppe eller lejr

Abakan før og efter jagten

Våben importtilladelse

Visum

Vet certifikat

Alkohol

CITES

Personlige udgifter

Transport til/fra indlands lufthavn til jagtareal og i

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

jagtarealet

Overvægt på fly

Ophold med helpension i campen under jagten

Hjemsendelse af trofæer

Trofæ afgift for 1 ibex

Dip & Pack

Guide

Drikkepenge

Al servering i campen og trofæbehandling i campen
Trofæ

Periode

Pris

Bemærkning

Maral

01.09-30.09

Kr. 27.995,-

Uanset Størrelse

Altai Ibex

01.09-30.09

Kr. 22.995,-

Uanset Størrelse

Sibirisk Råbuk

01.11-31.12

Kr. 10.995,-

Uanset Størrelse
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VILDTARTER
VILDTARTER

Jagt på Altai Ibex

Ibex/Stenbuk (Asien)

Vildtarter der eventuelt kan tilkøbes

Maralhjort/Asiatisk wapiti
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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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