
SIBIRISK RÅBUK ISIBIRISK RÅBUK I
KASAKHSTANKASAKHSTAN

Oplev jagten på de store sibiriske råbukke i det nordlige Kasakhstan. Jagtområdet Kustanai præsterer

imponerende trofæer i absolut verdensklasse, og betragtes i dag som et af de bedste revirer i Asien for

sibirisk råbuk. Mangler du den helt store buk i din trofæsamling, så er dette et godt bud!

Udfordrende jagt Kræver moderat god fysisk
form

Indkvartering i hytte Indkvartering i telt Pürschjagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Sibirisk råbuk i KasakhstanSibirisk råbuk i Kasakhstan

HØJDEPUNKTER

Imponerende trofæer fra den øverste hylde!
Mulighed for at nedlægge rigtig store bukke på
mellem 1200-1400 gram. 
Varieret terræn med bølgende bakker, skove,
marker, vådområder og store enge
Fantastisk revir med en meget høj succesrate
Mulighed for at nedlægge 2-3 bukke pr. mand

Overblik

Jagtområderne i Kustanai betragtes i dag som et af de
bedste revirer i Asien for sibirisk råbuk. Der skydes hvert
år trofæer af meget høj kvalitet fra den øverste hylde.
Vores revirer leverer hvert år flere bukke på mellem 1200 -
1400 gram. De sibiriske råbukke i Kustanai forekommer
ofte stærkere end vægten indikerer, hvilket kun er en
fordel for vores jagtgæster, da trofæafgiften beregnes i
henhold til trofæets vægt. 

Sibirisk råvildt er nært beslægtet med vort hjemlige råvildt
men meget større i både krop og trofæ. Det er uden tvivl
derfor, at den spændende brunstjagt på de store sibiriske
bukke trækker hårdt i skandinaviske jagtrejsende med et
svagt punkt for bukkejagt.

På jagterne er der mulighed for at nedlægge mere end en
buk, men da antallet af licenser er begrænset er det vigtigt
at booke det antal bukke, man ønsker at nedlægge
allerede ved bestillingen af rejsen.

Terrænet der jages i er afvekslende med bølgende bakker,
store marker, skove, enge og brak, som tilsammen udgør
en ideel biotop for det sibiriske råvildt. 

Hvis man mangler store bukke i sin trofæsamling, så er
dette helt klart et rigtig godt bud!

Jagtsæson:

Den bedste jagtperiode er i brunsten, som falder noget
senere end for det europæiske råvildt, nemlig fra
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midten/slutningen af august til midten af september.

Rejse:

Dag 1: Afrejse København midt på dagen via Istanbul til
Kustanai.

Dag 2: Ankomst tidlig morgen i Kustanai og transfer til
jagtområdet (ca. 3 timer) indskydning og første pürsch.

Dag 3-7: 5 dages jagt 1:1.

Dag 8: Morgen pürsch og efterfølgende transfer til
Kustanai. 

Dag 9: Fly retur til København via Istanbul. 

Jagten:

Jagten er blanding af pürsch, ansitz og kørsel i 4-hjuls
trækkere. Råvildtet står generelt mere spredt end i Europa,
så man skal derfor på grund af de store afstande være
indstillet på en del kørsel. Jagtføringen er altid baseret på
1:1, og der er plads til op til 5 jægere på de enkelte revirer. 

Vi har følgende terminer i 2023:

1. termin - 22. august - 30. august 2023

 2. termin - 29. august - 6. september 2023
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OPHOLDOPHOLD

Camp KustanaiCamp Kustanai

Indkvarteringen er i en jagtlejr, hvor der kan indkvarteres 4-5
jagende gæster på samme tid. Der er her tale om forholdsvis
enkel indkvartering i primitive campingvogne og telte med en god
seng at sove i. Jagten er baseret på 7 dages ophold med
helpension, og de kasakhstanske værters venlighed og
imødekommenhed gør at man får et hyggeligt og godt ophold. 
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PARTNERPARTNER

MS jagtMS jagt

Vores partner i Kasakhstan har beskæftiget sig med
verdensomspændende jagtture i over 30 år. Oplevelserne og
engagementet som vores partner har er garantien for en
velorganiseret jagt. Guiderne kender jagtområderne og alle der er
involveret i din jagtrejse vil gøre alt hvad de kan, for at organisere
et behageligt ophold og en succesrig jagt for dig. 

MS jagt er din garanti for en velorganiseret jagtoplevelse. 
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REVIRREVIR

KustanaiKustanai

Terrænet er fladt, men stadig afvekslende med bølgende bakker
og store marker. Omkring en tredjedel af området er skov af
forskellig karakter, en tredjedel er for det meste dyrkede marker
med korn, og den sidste tredjedel er enge og brak. Der er
ligeledes mange små og store vådområder, som tilsammen udgør
en ideel biotop for det sibiriske råvildt. 

Jagten foregår som en blanding af pürsch, ansitz og kørsel i
4-hjulstrækkere. Råvildtet står generelt mere spredt end i Europa,
så man skal derfor på grund af de store afstande være indstillet
på en del kørsel. 

Jagtføringen er altid baseret på 1:1, og der er plads til op til 5
jægere på de enkelte revirer. 
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Jagt på sibirisk råbuk 1:1 22. august 2023 - 31. august 2023  15.995,00,- Kr.

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

Ca. 5 dages jagt med jagtføring 1:1

6-7 dages ophold med helpension i jagtområdet

Engelsk el. tysk talende tolk

Transfer Kustanai - jagtområdet t/r

Al transport under jagten

Trofæprep.

Flyrejse til Kustanai t/r

Trofæafgifter

Våbendeklaration og jagtlicens, EUR 350,-

Licens pr. råbuk, EUR 370,-

Indrejse registrering

Drikkevarer og drikkepenge

Eventuel overnatning på hotel ved ankomst i Kustanai

Veterinærcertifikat, EUR 40 pr. trofæ

Hjemtransport af trofæer

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

Jagt og afbestillingsforsikring

Trofæprisliste

Op til 800 g             EUR    875,-

801 - 900 g             EUR 1.195,-

901 - 1.000 g          EUR 1.350,-

1.001 - 1.100 g       EUR 1.595,-

Over 1.100 g           EUR 1.995,-

Anskydning             EUR    875,-
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VILDTARTERVILDTARTER

Sibirisk råbuk i KasakhstanSibirisk råbuk i Kasakhstan

Sibirisk rådyr
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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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