
ULVEJAGT I RUSLANDULVEJAGT I RUSLAND

Jagt på den store grå ulv i den fantastiske russiske vildmark.

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

Ulvejagt i RuslandUlvejagt i Rusland

HØJDEPUNKTER

Jagt på det største medlem af hundefamilien
Jagten arrangeres som en mindre trykjagt
Arrangeres for mindre grupper af 3-6 jægere
Storslået natur

Overblik

Jagten:

Ulvejagten arrangeres som en mindre drivjagt med flag. 
Efter at ulvekoblet er lokaliseret, sætter guiderne flag op
rundt om arealet, for at markere området hvor ulvene
opholder sig. Normalt er omkredsen 5 km. 

Efter at hver jæger er placeret inde i det markerede
område, forsøger driverne at få ulvene til at løbe mod
skytterne. Den gennemsnitlige skudafstand er mellem 50
og 100 meter. 

Jagtperiode:

December – Marts.

Gråulven er det største medlem af hundefamilien og
hundens forfader. Den har en kraftig stamme, med lange
ben, store poter og tyk, busket hale. Hovedet er stort og
udstyret med kraftfulde kæber. Pelsen er moderat lang og
tyk. Hovedparten af farven går fra grå brun til gul brun, og
der kan være rødlige nuancer på hoved, ørerne, skuldrene
og benene.

Rejseprogram:

Dag 1:      Ankomst til Moskva. Toldformaliteter, derefter
transport til togstation hvorefter der er  afgang med nattog
til Kirov eller Vologda( mellem 8 og 14 timer )

Dag 2:      Ankomst,  biltransport til  indkvartering ( fra 100
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til 200 km.)

Dag 3-6:   4 dages jagt.

Dag 7:      Biltransport til togstation (100 til 200 km). Nattog
til Moskva.

Dag 8:      Ankomst til Moskva. Fly hjem.
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OPHOLDOPHOLD

Ophold - Ulvejagt i RuslandOphold - Ulvejagt i Rusland

Man indkvarteres i lokale villahuse, små hoteller eller jagthytter-
alt efter det areal hvor ulvene er lokaliseret. Afstand fra
indkvartering til jagtarealet er 40-50 km.
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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 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.
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REVIRREVIR

Revir - Ulvejagt i RuslandRevir - Ulvejagt i Rusland

Vologda Regionen ligger i den nord vestlige del af den
Europæsiske del af Rusland. Afstanden mellem Vologda og
Moskva er 445 km. Det er lavland med en masse søer og floder.
Regionen har mange lave dale og bakker. Klimaet er moderat
med en lang kold vinter og kort varm sommer. Skovene dækker
op til 75 % af arealet.

Kirov regionen ligger i den centrale vestlige del af Rusland.
Afstanden mellem Kirov og Moskva er 896 km. Klimaet er
moderat. Sommetider med ekstrem frost om vinteren og lave
temperaturer om sommeren kan forekomme grundet nærheden til
det Arktiske Ocean. Arealet er dækket med lave bakker. Der er
mange søer og floder. Halvdelen af arealet er ca. dækket af
skove.
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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

Visa support dokumenter

Modtagelse I Moskva lufthavn

Ledsagelse af repræsentant for outfitter for hver

gruppe eller lejr

Våben importtilladelse

Trofæafgift på 1 ulv

Indenrigstransport

Vet certifikat

Transport til og fra jagtarealet og i selve arealet

Ophold og forplejning

Trofæbehandling i lejren

Flybillet til og fra Moskva

Transfer fra Moskva til jagtareal med fly eller bil (hvis

dette ønskes)

Hotel og måltider I Moskva

Visa

Alkohol

Personlige udgifter

Overvægt på fly

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

Dip & pack

Hjemsendelse af trofæer

Drikkepenge

Ekstra ulve trofæ: Kr. 14.595,-
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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

Ulvejagt i RuslandUlvejagt i Rusland

Ulv (Asien)
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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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