
BUKKEJAGT I SLOVAKIET BUKKEJAGT I SLOVAKIET 

Spændende bukkejagt i Slovakiet i fantastiske jagtområder med gode chance for stærke bukke! - meget

attraktive trofæpriser! Ophold på hotel eller jagtlodge baseret ud fra gruppestørrelse.

Udfordrende jagt Kræver moderat god
fysisk form

Indkvartering på hotel Indkvartering i hytte Anstandsjagt Pürschjagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Bukkejagt i Slovakiet Bukkejagt i Slovakiet 

HØJDEPUNKTER

Attraktive trofæpriser
Flot natur og kuperet terræn
Store vildtbestande
Gode jagttraditioner
Velorganiserede jagtområder
Forårsjagt i maj eller brunstjagt i juli-august 

Overblik

Tag til Slovakiet og oplev en spændende bukkejagt på
velorganiserede private jagtområder. Vores partner har
mulighed for at skræddersy jagten efter den enkelte
jægers behov og ønsker. Slovakiet tilbyder nogle meget
attraktive trofæpriser!

Jagten

Vores partner samarbejder med nogle gode revirer med
stærke bestande af råvildt, og der findes gode muligheder
for at nedlægge pæne bukke. Jagten finder sted morgen
og aften, og hver outing er af ca. 2-3 timers varighed, og
man kan forvente bukke i trofæklassen 200-500 gram.

Man vælger selv om bukken skal afkoges og bleges, eller
om trofæet skal klargøres til hovedmontering eller
lignende. Outfitteren vil være behjælpelig med
hjemsendelsen af trofæer.

Bemærk at prisen inkluderer al transport under jagten -
inklusiv transport til og fra lufthavnen.

Ophold

Jægerne indkvarteres på et nærliggende hotel eller
guesthouse, på værelser med eget bad og toilet. Der er
restaurant på hotellet hvor der findes gode muligheder for
at smage noget af den lækre slovakiske mad. Prisen for et
almindeligt måltid er ca. 5-10 €. Morgenmad er inklusiv i
prisen. Ønsker man mere private rammer, er det på visse
revirer også muligt, at blive indkvarteret i en jagtlodge nær
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jagtområdet mod en merpris, hvor der vil være en privat kok
til rådighed under hele opholdet. Dette egner sig bedst for
grupper på minimum 3 jægere.

 

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 i bil eller minibus
alt efter gruppens størrelse - ca. 1½ - 2,5 timers kørsel.

Jagttid:

16. maj - 30. september
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OPHOLDOPHOLD

Ophold - SlovakietOphold - Slovakiet

Jægerne indkvarteres på et nærliggende hotel eller guesthouse,
på værelser med eget bad og toilet. Der er restaurant på hotellet,
hvor man kan købe sine måltider samt en tilhørende hyggelig bar
(morgenmad er inkluderet). På visse hoteller vil det også være
muligt, at gøre brug af det luksuriøse wellness, som er til rådighed
under opholdet. Ønsker man mere private rammer, er det på visse
revirer også muligt at blive indkvarteret i en jagtlodge nær
jagtområdet. Lodgen er normalt beliggende i skoven og er
velegnet for 4-12 jægere ad gangen.

Ved ophold på hotel står man selv for sine måltider i løbet af
dagen og der findes gode muligheder for at smage noget af den
lækre slovakiske mad. Prisen for et almindeligt måltid er ca. 5-10
€. Morgenmad er inklusiv i prisen.

Såfremt man vælger at blive indkvarteret i en jagtlodge i skoven,
vil der være en privat kok til rådighed under hele opholdet. Man
skal ikke forvente store gourmet måltider, men gode måltider som
kan mætte selv de mest sultne jægere.
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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

Jagtområder i Slovakiet Jagtområder i Slovakiet 

Vores slovakiske jagter på kronhjort, dåhjort, muflon, råbuk,
vildsvin og hundyr, arrangeres hovedsagligt på private
revirer/jagtklubber, som varierer i arealstørrelser fra 2.000 -
10.000 hektar. Alt efter revirets størrelse og ønsker til vildtarter,
kan man skifte revir fra dag til dag, så det matcher den enkelte
jægers ønsker til jagten. Der findes gode muligheder for stærke
trofæer.

Slovakiet har nogle gode jagttraditioner og de sætter en stor ære i
jagten og deres vildtpleje. Derfor er Slovakiet også kendt for deres
store vildtbestande, af alle de gængse europæiske jagtbare arter.

Samtidig jager man i noget storslået natur, med kuperede og
bjergrige områder, som brydes af store skove og landbrugsarealer
- ideelt biotop for drivjagter samt hjorte- og muflonjagter.
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Pris pr. jæger ved min. 2 jægere 16. maj 2023 - 28. august 2023  8.495,00,- Kr.

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

4 dages jagtophold på hotel/guesthouse

(dobbeltværelse)

3 dages jagt (6 outings)

Morgenmad inkluderet

Al transport under jagten

Transport til og fra lufthavnen

Slovakisk jagtlicens og jagtforsikring

Flyrejse / Transport til og fra Slovakiet 

Afregning af nedlagt vildt iht. gældende prisliste

Trofædepositum kr. 6.000 (modregnes endelig

afregning)

Tillæg ved kun 1 jæger, kr. 1.500,-

Mad og drikkevare udover morgenmad

Tillæg for enkeltværelse, kr. 260 pr. dag

Afkogning og blegning af buk € 40,- pr. stk.

Evt. konservator arbejde og hjemsendelse af trofæer

Evt. opgradering til helpension og ophold i jagtlodge,

kr. 1.850,- pr. jæger

(ved min. 3 jægere)

Leje af riffel, € 150 (betales direkte)

Drikkepenge til jagtguide

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

Alt som ikke er nævnt under ”prisen inkluderer”
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Trofæprisliste

RÅBUK DKK

Spidsbuk 995,-

Ikke medaljebuk 2.200,-

Ikke medaljebuk (abnorm) 2.995,-

Bronze 4.795,-

Sølv 7.995,-

Guld 14.995,-

Anskydning 1.950,-

 

Der vil også være mulighed for afskydning af vildsvin under bukkejagten.

VILDSVIN

Frischling og Überläufer (1 år) DKK 1.295,-

So                                    DKK 2.495,-

Anskydning                         DKK 850,- 

 

Keiler (cm tænder)

14,00 - 16,99 cm DKK 4.995,-

17,00 - 18,99 cm  DKK 9.995,-

19,00 – 20,99 cm   DKK 14.995,-

21 cm og opefter    DKK 21.000,-

Anskydning                         DKK 4.500,-
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VILDTARTERVILDTARTER

Bukkejagt i Slovakiet Bukkejagt i Slovakiet 

Buk/Råbuk/Råvildt/Rådyr

(Europa)

Vildtarter der eventuelt kan tilkøbes

Vildsvin (Europa)
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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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