
BEZOARJAGT I TYRKIET BEZOARJAGT I TYRKIET 

Bezoar ibexen er den største af medlemmerne i Ibex-familien, og Tyrkiet er et af de eneste lande, hvor

denne imponerende ibex kan jages.

Svær jagt Kræver god fysisk form Indkvartering i hus Bjergjagt Pürschjagt
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Bezoarjagt i Tyrkiet Bezoarjagt i Tyrkiet 

HØJDEPUNKTER

Tyrkiet er et af de eneste lande, hvor ibexen kan
jages
Partner råder over førsteklasses koncessioner
omkring Antalya og i det østlige Tyrkiet
Fysisk krævende jagt
Trofægennemsnitsstørrelsen i jagtområdet
veksler på mellem 95 og 120 cm

Overblik

Er du bjergjæger? I så fald vil den udfordrende jagt på den
største ibex af dem alle – bezoar ibexen – helt sikkert falde
i din smag! En stor bezoar buk bærer typisk et trofæ, som
måler fra 90 og helt op til 135 cm. Tyrkiet er et af de meget
få lande, hvor bezoar ibexen er jagtbar og vor partner
råder over første klasses koncessioner omkring Antalya og
i det østlige Tyrkiet. Brunsten, som falder i november og
december, foretrækkes af mange jægere, men praktiske
erfaringer over de seneste sæsoner har vist, at januar til
marts også byder på udmærket jagt på bezoar ibex. Det
giver sig selv, at denne bjergjagt forudsætter en god fysisk
kondition.

Bezoar-ibex er en mellemstor og jagtligt meget interessant
ged. De store bukke vejer mellem 70 og 80 kg, med en
skulderhøjde på 80-90 cm.

Ophold under jagten vil enten være på en pension eller et
lille hotel og af og til benyttes også ganske primitive
bjerghytter.

Jagtperioden er fra 1. august til 31. december samt fra 1.
januar til 31. marts. I august og september må man regne
med en svær jagt, idet ibex i de varme måneder søger højt
op i bjergene.

Vore jægere flyver til Istanbul, og derfra videre med
indenrigsfly. Her bliver man afhentet i lufthavnen af en
repræsentant fra vor samarbejdspartner og kørt ud i
reviret.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

Ophold - Bezoarjagt i TyrkietOphold - Bezoarjagt i Tyrkiet

Ofte vil man på en ibex jagt være forholdsvis langt væk fra større
byer, og generelt er det sådan i Tyrkiet, at man kun finder hoteller
af international standard  i de større byer, så derfor vil man oftest
blive indkvarteret på en pension eller et lille hotel i nærheden af
jagtområdet. Det kan enten være beliggende i en mindre by eller
ude på landet. Forvent ikke den store luksus, men normalt rent og
pænt og med privat bad og toilet på værelset. Under jagten er der
inkluderet ophold med helpension. Morgen- og aftensmad spises
på hotellet, og så får man lidt picnic-frokost i løbet af dagen under
jagten. Maden vil være typiske tyrkiske retter, og i Tyrkiet spiser
man som bekendt ikke svinekød.

Af og til foregår jagten langt oppe i bjergene, og der er det rent
logistisk alt for besværligt at komme ned fra bjerget hver aften, så
her overnattes enten i ganske primitive bjerghytter, små teltlejre
eller sågar klippehuler oppe i terrænet. Forplejning vil naturligvis
også være på feltfod og det anbefales at medbringe sovepose og
liggeunderlag. Man vil inden afrejse blive informeret om der kan
blive tale om at overnatte på denne måde. Vi kan også, hvis det
decideret ønskes, arrangere jagten således at man under hele
jagten bor ”på bjerget”.

Priser er baseret på ophold i delt dobbeltværelse, så hvis man
overnatter i enkeltværelse, vil der uanset årsag hertil blive
opkrævet tillæg for enkeltværelse.
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PARTNERPARTNER

GönyeGönye

Vor partner i Tyrkiet, Gönye Hunting Activities er en af de absolut
væsentligste og største spillere på det tyrkiske jagtmarked. De
har hovedsæde i byen Konya i det centrale Tyrkiet og kan i 2017
fejre 20 års jubilæum. De har gennem årene opbygget en stor og
professionel organisation med gode jagtførere, tolke, chauffører
etc. Vi har samarbejdet med Gönye siden 2008. Jagtførerne er
generelt meget erfarne og har et indgående kendskab til de
revirer de jager i.

Nogle taler lidt engelsk eller tysk, men man må ikke forvente de
store sprogkundskaber.

For jagt på det anatolske vildsvin råder Gönye over imponerende
hele ca. 3 mill. hektar i 15 forskellige områder af Tyrkiet, hvor der
både arrangeres individuel jagt samt drivjagter.  De tilbyder
endvidere 11 forskellige revirer i Taurusbjergene for jagt på den
meget attråværdige bezoar ibex.

Derudover tilbydes jagt på det sjældne Konya sheep, anatolsk
råbuk og hjort, anatolsk gazelle og anatolsk gemse. På jagt i
Tyrkiet er jagtføring stort set altid 1:1, bortset fra på drivjagter.

Generelt må siges, at når man er på jagt i Tyrkiet møder man
meget stor venlighed og imødekommenhed fra de tyrkiske
værter, men det er også vigtigt at gøre sig klart at det er en
anderledes kultur og livsindstilling man møder.
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REVIRREVIR

BezoarBezoar

Vor partner råder over en hel del forskellige jagtområder.
Områderne i de østlige Taurusbjerge er beliggende 150-300 km
fra Adana lufthavn og der jages i 1.500 – 2.600 m højde.

De vestlige Taurusbjerge, ligger forholdsvis tæt på Antalya, og
jagtområderne er beliggende 50 – 280 km fra Antalya lufthavn.
Her er der forskellige sværhedsgrader og nogle områder er fysisk
mere anstrengende end andre.

Endelig råder vor partner også over jagtområder i den nordøstlige
del af Sortehavs regionen, også beliggende i 1.500 – 2.600 m
højde. Disse områder er åbnet for jagt inden for de senere år, og
har også produceret virkelig fine trofæer.
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Pris pr. jæger 25. maj 2023 - 25. december 2023  111.995,00,- Kr.

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

5 dages jagt 1:1

6 dages ophold med helpension

Transport under jagten, transfer lufthavn-revir t/r

Alle jagtlicenser og afgifter

Trofæafgift for 1 Bezoar Ibex op til 105 cm

Trofæ over 105 cm, afregnes med € 200,- pr. cm

Fly København – Tyrkiet t/r ca. kr. 3.000,-

Veterinærpapirer € 100,-

CITES € 450,-

Skinning € 250,-

Tillæg for enkeltværelse € 35 pr. nat

Hjemsendelse af trofæer, ca € 1000,-

Afbestillingsforsikring / rejseforsikring

Drikkepenge

EU-ansvarsforsikring kr. 59,-

Såfremt man ikke får chance (350m) til eller afgiver skud til Bezoar, tilbagebetales EUR 2.950,- (ved specialtilbud, tilbagebetales EUR

1.500,-) 

Alternativt kan der genbookes jagt i indeværende jagtsæson, dog ikke marts, til EUR 3.000,-
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Bezoarjagt i Tyrkiet Bezoarjagt i Tyrkiet 

Bezoar
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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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