
DUEJAGT I IRLANDDUEJAGT I IRLAND

Vores irske partner tilbyder en fantastisk duejagt på den irske østkyst omkring byerne Wexford, Kilkenny og

Waterford.

Udfordrende jagt Kræver moderat god fysisk form Indkvartering i hytte Pürschjagt
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HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Duejagt i IrlandDuejagt i Irland

HØJDEPUNKTER

Utrolig smuk natur med vildsomme bjerge, store
søer og vidtstrakte skove
Ideelt område for skovduer
Gode chancer for at nedlægge mere end 100
duer om dagen
Jagtlederen sørger for at gøre et stort stykke
forarbejde til gavn for jagten

Overblik

Denne den af Irland er kendt for dens store
dueforekomster og bliver betegnet som et af de bedste
områder for duejagt i Irland.

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.

Landskabet i den sydøstlige del af Irland er præget af de
typiske landbrugsarealer med levende hegn, enge og
mindre skovarealer. Området er kendetegnet ved masser
af landbrugsjord, hvilket gør området til et kæmpestort
spisekammer for de store dueforekomster. Det varierende
landskab er helt ideelt for jagt på duer og indbyder til
mange timers intens duejagt!

Bedste periode

Bedste perioder er efter høsten i juli/august eller i
forårsmånederne marts/april, 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.

Jagten

Normalt kan det forventes ca. 20-50 duer pr. jæger pr. dag,
men på de rigtig gode dage kan det lade sig gøre at nå
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over 100 duer pr. jæger, en såkaldt ”red letter day”, når alle
forhold går op i en højere enhed. Vores partner 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.

Indkvartering

Vi har haft et mangeårigt samarbejde med vores partner i
Irland og han leverer en fremragende service til vores
jægere og nogle gode resultater på jagterne. Med over 30
års erfaring inden for området, har vores partner en stor
ekspertise i sikahjortejagt og haglbøssejagter. Han har et
særdeles godt omdømme og hans jagtorganisation er
kendt i hele Europa.

Indkvarteringen finder sted på et nærliggende og hyggeligt
guesthouse, hvor morgenmad og aftensmad er inkluderet i
opholdet. Nærmeste lufthavn er Dublin, hvor vi kan være
behjælpelige med reservering af en lejebil eller alternativt
booke en lufthavnstransfer.

Indkvarteringen ligger ca. 2 times kørsel fra lufthavnen.
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OPHOLDOPHOLD

Indkvartering i Irland Indkvartering i Irland 

For vore jægere er der flere muligheder indkvarteringsmuligheder.

Det er muligt at blive indkvarteret ved vores partner på hans egen
ejendom, hvor man indkvarteres i gæsteafdelingen, som rummer
flere værelser. Her er det muligt, at booke opholdet inklusiv
morgenmad eller helpension.

Alternativt kan man vælge mellem indkvartering på hyggeligt hotel
eller pub inklusiv morgenmand eller evt. med helpension – eller
indkvartering i jagthytte med egen forplejning.

Der findes gode overnatningsmuligheder i byerne Killorglin eller
Killarney, som begge er beliggende tæt på jagtområderne. Man
kan vælge mellem hoteller/pubber af forskellige standarder alt
efter ønske og behov.

Jagthytte med egen forplejning

Jagthytterne er beliggende i naturskønne omgivelser og er derfor
medvirkende til at skabe den rette stemning på en jagtrejse. På
samme tid er hytterne beliggende i køreafstand til de små irske

byer, hvor man kan proviantere. Ligeledes hvis det ønskes, at
måltider indtages på restaurant eller pub, er dette også en
mulighed. Jagthytterne er fuldt udstyret med alle de
nødvendige faciliteter.

Hytterne er placeret så tæt som muligt på jagtområdet og der
forefindes alt nødvendigt udstyr i hytten. Det samme, som hvis
man lejede et dansk sommerhus. For eventuelle ledsagere er
der gode muligheder for sightseeing i området bl.a. til den
historiske og smukke by, Killarney. Der kan forekomme lidt
kørsel fra nogle af jagtområderne.
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PARTNERPARTNER

Partner - IrlandPartner - Irland

Vor partner i Irland har vi mange års samarbejde med. Vi har over
årerne set rigtig gode resultater for vore jægere, som har nedlagt
sikahjort. Vor partner leverer en fremragende service! Vore
jægere oplever generelt stor tilfredshed med jagten og
jagtorganisationen.

Vor jagtleder i dette område har meget stor erfaring og har været i
jagtbranchen og arrangeret jagter i rigtig mange år. Vor jagtleder
har arrangeret jagt på snepper og småvildt i over 30 år og
ligeledes arrangeret jagt på sikahjort i over 20 år. Så det må
siges, at han er en erfaren herre. Hans  jagtorganisation er kendt i
hele Europa og har et særdeles godt omdømme.

Vor partner råder over meget varieret jagt, kombinationen af
bjerge, søer og skov giver rigtig mange muligheder for de jægere
der besøger området.

Vor partner i Irland kan kun anbefales!
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REVIRREVIR

County KerryCounty Kerry

Vor partner i Irland råder over ca. 20.000 hektar jagtareal i Co.
Kerry, med en rigtig god bestand af sikavildt.

I de højere liggende områder er der også en god bestand af
vildgeder, så hvis det ønskes, kan man kombinere jagten på sika
med jagt på vildged. Vildgederne jages typisk på bjergsiderne ved
de stenene grotter, alle jægere der har jagtet vildged i området
har fået en rigtig godt jagtoplevelse.

Sikahjortejagten er fantastisk fascinerende at opleve, sikahjorten
kaldes det sorte spøgelse, jagten er meget interessant, i brunst
tiden pifter sikahjorten og det give endnu en ekstra dimension til
jagtoplevelsen.

Jagtområdet er kuperet men alle kan stort set være med da der i
området er såkaldte plateauer. Jagten er en kombination af
hochsitz og pürsch. Jagtområderne er så flotte med bjerge, store
søer og store skovområder, en meget varieret oplevelse og kan
på det varmeste anbefales.
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

5 dages ophold på guesthouse inkl. morgenmad og

aftensmad

(Baseret på et dobbeltværelse)

4 dages duejagt med fri afskydning

Al transport under jagten

Flyrejse og evt. lejebil

Tillæg for enkeltværelse, kr. 100 pr. dag

Irsk våbentilladelse (medbringelse af eget våben) kr.

800,-

Irsk våbentilladelse (lejevåben) kr. 650

Leje af haglbøsse, € 30 pr. dag

Patroner, € 10,- pr. kasse med 25 stk.

Drikkepenge til jagtguider

EU-Ansvarsforsikring DKK 35,- (Obligatorisk)

 

Vi vil meget gerne være behjælpelige med, at arrangere flybilletter og evt. lejebil, såfremt det det ønskes.
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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 IrlandDuejagt i Irland

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.
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