
JAGT PÅ EUROPÆISKJAGT PÅ EUROPÆISK
ELG, HVIDHALET HJORTELG, HVIDHALET HJORT

OG SIKA I RUSLANDOG SIKA I RUSLAND

Jagt på den europæiske elg kun 180 km. fra Moskva.

Udfordrende jagt Kræver moderat god fysisk form Indkvartering i vildmarken

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Jagt på Europæisk Elg, Hvidhalet Hjort o...Jagt på Europæisk Elg, Hvidhalet Hjort o...

HØJDEPUNKTER

Kun 180 km fra Moskva
Jagt i den storslåede russiske natur

Overblik

Jagtsæson:

Individuel jagt: midt September – slut  Oktober.

Drivjagt: slut September - November.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

ERIK HAHN PEDERSEN

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

Ophold - Jagt på europæisk elg, hvidhalet ...Ophold - Jagt på europæisk elg, hvidhalet ...

“Hotel” og “jagthytte” udgør et samlet kompleks ved bredden af
Yauza Reservoiret. Tennisbaner, stalde, udendørs ridehal,
sommer pavilion, vinter skøjte ring, Sauna og damp bad er til
rådighed midt i jagtarealet.”Jagthytten” har 4 gæsteværelser.
Hver af dem har sit eget design samt eget bad. De er forbundet
med middagslounge og bibliotek. Den store spisesal har et stort
rundbord med plads til 12 spisende gæster. Piano og Karaoke er
at finde i pejsestuen. I Filmsalen kan man prøve interaktivt
skydebane, såvel som en stor variation af film. Jagthytten har
internet og Wi-Fi. Den grønne terasse kan fungere som udendørs
spiseområde.

”Hotellet” har 4 komfortable værelser med Queen seng og 2
gæste badeværelser med bruser. Værelserne har fælles gang.
Der er et hyggeligt spise og Lounge område. Sikkerhedsboks til
dit våben og ammunition er i kælderen. Sauna, billiard rum,
internet og Wi-Fi er til rådighed på hotellet.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

ERIK HAHN PEDERSEN

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

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

ERIK HAHN PEDERSEN

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

Revir - Jagt på europæisk elg, hvidhalet h...Revir - Jagt på europæisk elg, hvidhalet h...

Jagtarealet ligger ved bredden af Yauza Reservoiret på grænsen
mellem Moskva og Smolensk Regionen. Afstanden er ca. 180 km.
fra Moskva. Jagtarealet er på 27.000 Ha.

Elgjagten er i åbne arealer med både drivjagt og spot & stalk,
Sika og Hvidhalet Hjort jages i hegn.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

ERIK HAHN PEDERSEN

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

3 måltider pr. dag

Ophold

Guide

Al transport på jagten

Leje af våben( hvis nødvendigt)

Engelsktalende repræsentant fra outfitter

Flybillet til og fra Moskva

Hotel og måltider i Moskva før og efter jagten

Visa

Alkohol

Personlige udgifter

Overvægt på fly

Dip & pack

EU-ansvarsforsikring DKK 39,-

Hjemsendelse af  trofæer

Drikkepenge

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

ERIK HAHN PEDERSEN

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

Prisliste individuel jagt

Europæisk elg tyr Kr. 18.995,-

Sika hjort Kr. 15.895,-

Hvidhalet hjort Kr. 6.495,-

Vildsvin trofæ priser:

Trofæ Pris

Trofæ dyr ( min. 160 mm og mere ) Måles med 1/3 del synlig.  

160 – 190 mm. Kr.  7.995,-

191 – 210 mm. Kr. 10.995,-

211 mm. and more Kr. 13.695,-

 + Kr. 250,-/1 mm.

Prisliste Drivjagt

Outfitting Pris

Ophold og helpension Kr. 2.995,- pr. jæger pr. dag

Drivjagt (3 såter pr. dag) Kr. 8.995,- pr. jæger pr. dag

Elg og hjorte trofæ priser:

Art Pris

Europæisk elg - Trofæ tyr Kr. 18.995,-

Europæisk elg 1. års tyr Kr. 9.495,-

Sika hjort - Trofæ hjort op til 4 ender Kr. 15.895,-

Sika hjort - Trofæ Hjort med 2-3 ender Kr. 13.495,-

Sika - Hundyr Kr. 9.695,-

Hvidhalet Hjort - 1. års hjort Kr. 5.995,-

Hvidhalet Hjort - Trofæ uanset str. Kr. 50.995,-

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

ERIK HAHN PEDERSEN

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

Jagt på Europæisk Elg, Hvidhalet Hjort og ...Jagt på Europæisk Elg, Hvidhalet Hjort og ...

Elg/Moose (Asien) Sikahjort (Europa) 
Whitetail deer/ Hvidhalet

hjort

Vildtarter der eventuelt kan tilkøbes

Vildsvin (Europa)

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

ERIK HAHN PEDERSEN

Email: ehp@diana.dk
Telefon: +(45) 22 19 86 54
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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@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

ERIK HAHN PEDERSEN

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