
DUEJAGT I SKOTLANDDUEJAGT I SKOTLAND

Skotland har gode jagttradiotioner og tilbyder en lang palette af forskellige jagtmuligheder. Vores skotske

partner tilbyder en fantastisk duejagt i det sydlige Skotland. Det er et utrolig smukt område med varierende

landbrugsområder, småskove, levende hegn og visse områder med flot kuperet landskab – et ideelt

område for skovduer.

Udfordrende jagt Kræver moderat god fysisk form Indkvartering på hotel Haglbøssejagt
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HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Duejagt i SkotlandDuejagt i Skotland

HØJDEPUNKTER

Fantastisk smukt landskab
Duejagt i et ideelt område for skovduer
Partner har adgang til mere end 40.000 hektar
professionelt drevet jagt inden for 35 minutters
kørsel fra indkvarteringen
Jagtlederen sørger for at gøre et stort stykke
forarbejde til gavn for jagten

Overblik

Baggrund

Vi har et eksklusivt samarbejde med et familiedrevet
jagthotel i international særklasse. Et tilbud til de jægere,
der søger den ultimative Skotske jagtrejseoplevelse med
indkvartering skræddersyet til jægere og deres ledsagere –
og ikke mindst med førsteklasses jagtmuligheder i
umiddelbar nærhed af hotellet. Familiens formål, med at
erhverve hotellet i april 2007, var at kombinere det perfekte
jagtophold med den perfekte jagt på et fantastisk revir.
Altså en samlet jagtoplevelse, hvor både indkvarteringen
og jagtområdet er skræddersyet til jægeren, og hvor
partneren har stor erfaring og yder stor service.

Familien, der driver hotellet har adgang til mere end
40.000 hektar professionelt drevet jagt
indenfor 35 minutters kørsel fra hotellet.

Indkvartering

Hotellet, der ligger kun 1 times kørsel fra Edinburgh
lufthavn, ligger utroligt smukt på bredden af floden Tweed i
hjertet af Scottish Borders – grænselandet mod England i
syd. Fra de fleste af værelserne og
opholdsrummene er der udsigt over floden.

Hotellet er et luksuriøst indrettet 4-stjernet hotel med en
restaurant i særklasse. Her er råvarerne naturligvis
primært vildt og årstidens lokale grøntsager. Hotellet er
forsynet med et sikret våbenkammer til opbevaring af
gæsternes våben og ammunition samt et tørrekammer til
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tørring af gennemblødt jagttøj. Hotellet har i flere år
modtaget den prestigefyldte udmærkelse ”Scottish Country
Sports Hotel of The Year” som en anerkendelse af den
service hotellet yder sine jagtgæster.

Jagten

Duejagten foregår som den traditionelle duejagt med skjul,
lokkeduer mm. Der kan jage op til 2-8 jægere ad gangen –
jo flere jo bedre, da det holder duerne i bevægelse.

Bedste perioder er efter høsten i juli/august eller i
forårsmånederne marts, april og maj, hvor der jages på de
ny såede marker.

Resultatet på duejagten vil selvfølgelig altid variere
afhængigt af vejr og skydefærdigheder, og jagten er
samtidig meget afhængig af årstidens fremskredne
afgrøder samt hvilket tidspunkt der sås eller høstes på,
men med de helt rigtige konditioner, kan man opleve rigtig
gode jagtdage.

I årenes løb har gennemsnittet ligget på ca. 20 duer pr.
jæger om dagen, men resultatet er afhængig af mange
faktorer og dage med over 100 duer er bestemt ikke
ualmindelige med de helt rigtige forhold.

Skytten og hans professionelle folk, vil løbende sørge for at
flytte jægerne til netop de steder hvor duerne ønsker at slå,
for hele tiden at sikre at alle får det bedste ud af dagen.
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OPHOLDOPHOLD

Dryburgh HotelDryburgh Hotel

Hotellet, der ligger kun en times kørsel fra Edinburgh lufthavn,
ligger utroligt smukt på bredden af floden Tweed i hjertet af
Scottish Borders – grænselandet mod England i syd. Fra de fleste
af værelserne og opholdsrummene er der udsigt over floden.

Hotellet er et luksuriøst indrettet 4-stjernet hotel med en
restaurant i særklasse. Her er råvarerne naturligvis primært vildt
og årstidens lokale grøntsager. Hotellet er forsynet med et sikret
våbenkammer til opbevaring af gæsternes våben og ammunition
samt et tørrekammer til tørring af gennemblødt jagttøj.

Hotellet har i flere år modtaget den prestigefyldte udmærkelse
”Scottish Country Sports Hotel of The Year” som en
anerkendelse af den service hotellet yder sine jagtgæster.
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REVIRREVIR

MelroseMelrose

Familiens formål, med at erhverve hotellet i april 2007, var at
kombinere det perfekte jagtophold med den perfekte jagt på et
fantastisk revir. Altså en samlet jagtoplevelse, hvor både
indkvarteringen og jagtområdet er skræddersyet til jægeren, og
hvor partneren har stor erfaring og yder stor service.

Familien, der driver hotellet har adgang til mere end 40.000 hektar
professionelt drevet jagt indenfor 35 minutters kørsel fra hotellet.
Mulighederne er overvældende og ekstremt varierede. Der er
sneppe og småvildtjagt umiddelbart rundt om hotellet, og der er
blandet ”walked-up” og småvildtjagt, der også kan indeholde
ande- og gåsejagt tilgængeligt flere forskellige steder.

Der er grousejagt over pointere og settere, ligesom der er
traditionel klapjagt i verdensklasse på grouse. Der kan også
organiseres jagtdage på snehare i højlandet eller klapjagter på
fasaner eller agerhøns. Naturligvis kan der også arrangeres
duejagt og bukkejagt mm.

Naturen i området er fantastisk smuk, meget frodig og ret kuperet
landskab. Jagten i dette område kan varmt anbefales.
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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 - 26. december 2023  12.995,00,- Kr.

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

5 dages ophold på Country House Hotel inkl.

morgenmad

(Baseret på et dobbeltværelse)

4 dages duejagt med fri afskydning

Al transport under jagten

Flyrejse til Edinburgh og evt. lejebil

Måltider udover morgenmad

Engelsk Firearm Certificate kr. 880,-(ved medbringelse

af eget våben)

Tillæg for enkeltværelse, kr. 580 pr. dag

Evt. leje af haglbøsse, £ 46 pr. dag

Patroner, £ 10-15,- pr. kasse med 25 stk.

Drikkepenge til jagtguider

Gebyr for medbringelse af våben på fly (afregnes i

lufthavnen)

EU-Ansvarsforsikring DKK 59,- (Obligatorisk)

Alt som ikke er nævnt under prisen inkluderer
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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

Duejagt i SkotlandDuejagt i Skotland

Due, Skov-/Due, Ring-
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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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26

ULLA FREGERSLEV

Email: ulla@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 02

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2023 www.jagtrejser.dk Side 9

http://www.tcpdf.org

