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Udover riffeljagt, tilbydes der også en række forskellige haglbøssejagter, hvor den mest populære nok er

den traditionelle roughshooting.

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

Roughshooting i IrlandRoughshooting i Irland

HØJDEPUNKTER

Klassisk roughshooting i det irske højland
Utrolig smuk natur med vildsomme bjerge, store
søer og vidtstrakte skove
Ideelt område for småvildt
Snepper og bekkasiner i massevis
Jagtlederen sørger for at gøre et stort stykke
forarbejde til gavn for jagten

Overblik

I det sydvestlige Irland ligger grevskabet Kerry. Det er et
utrolig smukt område med bjerge og dale, floder og
bække, søer og fjorde, bl.a. finder man også Irlands
højeste bjerg, Carrantuohill på 1041 m i dette område.

Vor partner i Irland råder over ca. 20.000 hektar varierende
jagtareal i Co. Kerry, hvor der bl.a. findes en rigtig god
bestand af sikavildt. I de højere liggende områder er der
også en god bestand af vildgeder.

Haglbøssejagt:

Udover riffeljagt, tilbydes der også en række forskellige
haglbøssejagter, hvor den mest populære nok er den
traditionelle roughshooting.

Vi kan tilbyde enestående og unikke oplevelser for
jagtselskaber fra 2 til 12 jægere. De kan nyde en god dags
jagt i nogle af de mest uspolerede områder i Kerry, hvor
det vrimler med skovsnepper, bekkasiner, ænder og andet
vildt. Jægerne deles op i grupper, og for hver anden jæger
er der en guide - Dvs. er man f.eks. en gruppe på 4
jægere, vil man følges med 2 guider. En ting er helt sikkert,
jægerne får en spændende dag med erfarne jagtførere,
springere og settere gennem forskellige terræner, lige fra
Kerrys ujævne moser og heder til bølgende grønne bakker
og bjerge.

Jagten vil hovedsagligt være på snepper og bekkasiner og
det er ikke unormalt, at hver gruppe ser op imod 15-40
snepper pr. dag, alt efter vejrforholdende i den
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pågældende periode. Derudover findes der også andet vildt
i området, såsom harer og ænder. Tager man en jagtdag
udelukkende på bekkasiner, vil det ikke være unormalt at
se op imod 70-200 bekkasiner på en jagtdag.

En typisk jagtdag:

- Afgang fra hotellet omkring kl. 09:00 med jagtguider.
- Jagt indtil kl.13:00
- Frokost på en lokal pub
- Jagt indtil solnedgang
- Der er mulighed for aftentræk på ænder på visse terræner

Sæson: Fra den 1. november til den 31. januar
Jagtpåklædning: Medbring en regnfrakke, da det ofte
regner. Jakke, vand-og vindafvisende bukser, støvler, hat
eller kasket.
Jagtgevær: Haglgevær kaliber 12, 16, 20 - 28 og 410
kaliber.
Patroner: Det er muligt at købe patroner på stedet

Det tager ca. 4 timer at køre fra Dublin til jagtområdet i
Kerry. Alternativt kan man også vælge at flyve til Cork eller
Kerry i det vestlige Irland – det kræver dog ofte en
mellemlanding.

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 netop sikahjortejagt og haglbøssejagter. Han
har et særdeles godt omdømme og hans jagtorganisation
er kendt i hele Europa.

Indkvartering

Opholdet finder sted på et hyggeligt hotel i byen Killorglin,
som er beliggende i County Kerry i det sydvestlige del af
Irland, eller alternativt i outfitterens eget guesthouse af god
standard.

Hotellet som ligger i hjertet af Killorglin, har budt gæster
velkommen i byen i mere end 150 år og råder over 15
luksuriøse og rummelige værelser. Hotellet har også
tilknyttet en hyggelig bar og prisbelønnet restaurant, hvor
der serveres friske og lækre retter med friske råvarer fra
lokale leverandører som laves af chefkokken igennem 40
år.

Opholdet inkluderer morgen- og aftensmad fra
restauranten.

Hotellet ligger på den berømte turistrute ”Ring of Kerry” og
”Wild Atlantic Way”, som tilbyder mange forskellige
friluftaktiviteter i området, såsom den smukke Rossbeigh
beach.

Derudover findes der flere fiskemuligheder og bådture på
Caragh lake eller bjergvandring i ”The MacGillycuddy
Reeks of Kerry”, som er Irlands højeste bjerge med 3
bjergtoppe på over 1.000 meters højde, samt mulighed for
guidede ture til øerne ”The Skellig Islands” og ”Valentia”
som byder på nogle fantastiske naturoplevelser og dyreliv.

Personalet på hotellet kan give råd og vejledning til de
forskellige aktiviteter i nærområdet.
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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)

Pris pr. jæger v. 3-4 jægere 1. november 2023 - 31. januar 2024  11.995,00,- Kr.

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

4 dages ophold på guesthouse inkl. morgenmad og

aftensmad

(Baseret på et dobbeltværelse)

3 dages roughshooting på snepper, bekkasiner, hare

mm. 

Al transport under jagten

Alle gebyrer og licenser

Flyrejse til Dublin eller Cork t/r

Lejebil til og fra lufthavnen 

Tillæg for enkeltværelse, DKK 250 pr. dag

Irsk våbentilladelse (medbringelse af eget våben) DKK

800,-

Irsk våbentilladelse (lejevåben) DKK 700

Leje af haglbøsse, € 40 pr. dag

Patroner (afregnes direkte med skytten) 

Drikkepenge til jagtguider (50-100€ pr. jæger) 

EU-Ansvarsforsikring DKK 59,- (Obligatorisk)

Alt andet som ikke er nævnt under "Prisen inkluderer" 

 

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

Roughshooting i IrlandRoughshooting i Irland

Skovsneppe
Dobbeltbekkasin/Snipe,

Common
Gråand / Mallard Hare, europæisk

Fasan, Pheasant 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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