
DRIVJAGT I SLOVAKIETDRIVJAGT I SLOVAKIET

Velorganiserede drivjagter i storslået natur i Slovakiet. De slovakiske drivjagter leverer normalt flotte

varierende parader bestående af vildsvin, kronvildt, dåvildt og evt. muflon - vildtarter varierer fra område til

område.

Udfordrende jagt Kræver moderat god fysisk form Indkvartering på hotel Drivjagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Drivjagt i SlovakietDrivjagt i Slovakiet

HØJDEPUNKTER

Velorganiserede drivjagter
Store vildtbestande
Kuperede og naturskønne jagtområder
Varierende vildtparader
Grupper for min. 20 jægere  
Afskydning efter puljeprincippet     

Overblik

Vi har mulighed for at tilbyde velorganiserede drivjagter
hos vores gode partner i Slovakiet. Vores partner
samarbejder med nogle af Slovakiets bedste private
jagtområder, og de gør et stort forhåndsarbejde for altid at
tilbyde de besøgende jægere de absolut bedste
jagtområder, som alle er nøje udvalgt.

Jagten

De slovakiske drivjagter arrangeres typisk for min. 20
jægere og er oftest kendt for flotte varierende parader,
hvor størstedelen af vildtet normalt er bestående af
vildsvin, men også kronhinder/kalve, dåer og kalve,
muflonfår og lam og ræve - afhængigt af revir. Alle
drivjagterne arrangeres på den frie vildtbane i områder fra
ca. 2.000 – 10.000 hektar, og man jager typisk på et nyt
revir hver dag med friske drivere og hunde.

Hver jagtdag består af 2-4 store drev, hvor vildtet sættes i
bevægelse og presses frem mod skyttekæden. Den
forventede afskydning efter 3 dages drivjagt ligger normalt
omkring 60-100 stk. vildt, alt efter vejrforhold og jægernes
skydefærdigheder.

Rejsen dertil

Flyrejsen skal planlægges til enten Budapest eller Wien
lufthavn, alt efter hvilket jagtområde man skal besøge. I
lufthavnen vil man blive mødt af en chauffør, som vil
transportere jægerne til indkvarteringen.
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Køretiden fra lufthavnen til indkvarteringen er ca. 1½ - 2½
timer. Ved ankomst til indkvarteringen, venter der en
velkomstmiddag til jægerne og orientering om de
kommende jagtdage.

Ophold

Man indkvarteres typisk i dobbelt- eller tre-sengsværelser
og indkvarteringen råder over sin egen restaurant og en
tilhørende bar, samt en opholdsstue hvor jægerne kan
tilbringe nogle hyggelige timer sammen.

Der vil være fuld forplejning under hele opholdet.
Morgenmaden serveres i indkvarteringen før jagten og
middagsmad og aftensmad serveres direkte i jagtområdet.
Efter jagten serveres der en late-dinner i indkvarteringen.

Efter den sidste jagtdag, afholder værterne et farewell party
for de deltagende jægere og næste morgen efter endt
morgenmad, transporteres jægerne tilbage til den
pågældende lufthavn for hjemrejse.
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OPHOLDOPHOLD

Ophold i SlovakietOphold i Slovakiet

Opholdet finder sted på udvalgte hoteller eller guesthouses, alt
efter hvilke områder jagten finder sted. 

Der vil være fuld forplejning under hele opholdet. Morgenmaden
serveres på hotellet før jagten og middagsmad under jagten. Efter
jagten serveres typisk en varm suppe efter paraden. Tilbage på
indkvarteringen serveres der en late-dinner hen på aftenen.

Man indkvarteres typisk i dobbelt- eller tresengsværelser,
medmindre andet er aftalt.

Normalt råder indkvarteringen over sin egen restaurant, hvor
morgen- og aftensmaden serveres. Alternativt bliver maden
serveret via et lokalt cateringfirma. I de fleste tilfælde bliver der
reserveret en privat opholdsstue, hvor jægerne kan nyde
måltiderne og få nogle hyggelige timer sammen, ligesom der
oftest vil være en bar tilknyttet til hotellet. 
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PARTNERPARTNER

Partner i SlovakietPartner i Slovakiet

Vores gode partner Tomás, er en ny jagtarrangør i Slovakiet, som
tilbyder jagt i store dele af landet på de jagtbare vildtarter. Han
samarbejder med nogle af Slovakiets bedste private jagtområder,
og gør et stort forhåndsarbejde for altid at tilbyde de besøgende
jægere de absolut bedste jagtområder, som alle er nøje udvalgt.

Vores partner er meget bevidst omkring kvaliteten af jagterne, og
du vil som vores kunde altid komme til gennemtestede revirer
med jagtorganisation i høj klasse.

Der tilbydes velorganiserede drivjagter for større grupper, samt
kronhjortejagt, dåhjortejagt, muflonjagt og hundyrsjagt.

Hunt in Slovakia er din garanti for en god oplevelse på din
jagtrejse til Slovakiet.
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REVIRREVIR

Drivjagt i SlovakietDrivjagt i Slovakiet

De slovakiske drivjagter arrangeres hovedsagligt på private
revirer/jagtklubber, som varierer i arealstørrelser fra 2.000 -
10.000 hektar. Alt efter revirets størrelse, skifter man revir fra dag
til dag og der er et passende antal drivere og hunde tilknyttet til
det enkelte revir.

Der laves normalt 2-4 store drev pr. dag, hvor driverne cirkulere
rundt i området og sætter vildtet i bevægelse. Det er ikke
unormalt at hvert drev har en varighed på 1-2 timer.

Alt efter hvilke revirer der jages på, vil de jagtbare vildtarter
normalt være vildsvin, kronvildt, dåvildt, muflon og ræv (Ikke
trofæbærende hjortevildt).
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Pris pr. jæger 1. november 2023 - 17. december 2023  7.495,00,- Kr.

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

4 overnatninger på hotel/guesthouse

(dobbeltværelse)                                

3 dages drivjagt                 

Helpension under hele opholdet  

Transport til og fra lufthavnen                     

Al transport under jagten

Slovakisk jagtlicens og jagtforsikring

Flyrejse / Transport til og fra Slovakiet  

Forudbetaling for nedlagt vildt kr. 10.000,-

Endelig afregning af nedlagt vildt efter pulje princippet

(Afregnes til Diana Jagtrejser efter hjemkomst)

Alkoholiske drikke fra baren

Tillæg for enkeltværelse, kr. 295,- pr. dag

Drikkepenge til drivere

Rejse- & afbestillingsforsikring

EU-ansvarsforsikring DKK 59,- (obligatorisk)

Alt som ikke er nævnt under ”prisen inkluderer”
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Trofæprisliste

Nedlagt vildt afregnes efter pulje princippet iht. nedenstående prisliste, og inkluderer alle vildsvin uanset størrelse og hundyr/kalve af

kronvildt, dåvildt og evt. muflon får/lam. Alt nedlagt vildt fordeles ligeligt på gruppen og hver jæger betaler det samme beløb ud fra

antallet af nedlagt vildt pr. dag (Bemærk: Det er ikke tilladt at nedlægge hornbærende vildt på drivjagter i Slovakiet) 

 

For god ordens skyld skal det nævnes at der ikke er tale om en udelukkende vildsvinejagt, men en kombination af vildsvin, kronvildt,

dåvildt og evt. muflon. Reviret forventer at der afgives skud til det vildt der kommer for.

De slovakiske jagtområder er opdelt i forskellige kategorier, alt efter hvilken standard og mængde af vildt de enkelte områder normalt

kan levere. Vores samarbejdspartner råder over mere end 50 jagtområder i den sydvestlige del af Slovakiet, og disse er opdelt i

"Standard", "Premium" og "Premium Plus" kategorier. Som udgangspunkt udbyder vi som minimum kun "Premium" jagtområder, men

man kan vælge at tilføje 1-2 dage på et "Premium Plus" område.

Under normale omstændigheder kan en godt skydende gruppe forvente følgende resultater pr. jagtdag:

Standard område - ca. 10-25 stk. vildt pr. dag 

Premium område - ca. 20-40 stk. vildt pr. dag 

Premium Plus område - ca. 25-50 stk. vildt pr. dag 

 

Jagten finder sted på den frie vildtbane, og der kan derfor ikke gives nogen garantier for antal stk. vildt på paraden, ligesom gruppens

skydefærdigheder og vejrforhold har en stor betydning for det endelige resultat. 

 

PREMIUM JAGTOMRÅDE -

Samlet antal stk. vildt pr. dag for hele gruppen Pris pr. jæger/dag

0-4 stk. vildt kr. 995,-

5-9 stk. vildt kr. 1.995,-

10-14 stk. vildt kr. 2.995,-

15-19 stk. vildt kr. 3.995,-

20-24 stk. vildt kr. 4.495,-

25-29 stk. vildt kr. 4.995,-

30-34 stk. vildt kr. 5.695,-
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35-39 stk. vildt kr. 6.495,-

Pr. hver påbegyndt 5. stk. vildt derudover kr. 850,-

. 

. 

. 

. 

PREMIUM PLUS JAGTOMRÅDE -

Samlet antal stk. vildt pr. dag for hele gruppen Pris pr. jæger/dag

0-4 stk. vildt kr. 1.250,-

5-9 stk. vildt kr. 2.150,-

10-14 stk. vildt kr. 3.250,-

15-19 stk. vildt kr. 4.250,-

20-24 stk. vildt kr. 5.350,-

25-29 stk. vildt kr. 5.850,-

Pr. hver påbegyndt 3. stk. vildt derudover kr. 995,-
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VILDTARTERVILDTARTER

Drivjagt i SlovakietDrivjagt i Slovakiet

Vildsvin (Europa) Hundyr
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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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