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I Oxfordshire er der normalt store dueforekomster og de fleste af vore jægere har i dette område haft rigtig

gode resultater. Oxfordshire er et klassisk engelsk landbrugsområde. Store åbne marker brudt af levende

hegn og småskove. Et ideelt område for skovduer.

Jagten kan udføres af alle Der påkræves ikke god fysisk form Indkvartering på hotel Haglbøssejagt
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HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Duejagt i OxfordDuejagt i Oxford

HØJDEPUNKTER

Klassisk engelsk landbrugsområde - et ideelt
område for skovduer
De fleste af vore jægere har haft rigtig gode
resultater - når vind og vejr er med dem!
Jagtlederen sørger for at gøre et stort stykke
forarbejde til gavn for jagten

Overblik

Engelsk duejagt i flotte omgivelser!
I Oxfordshire er der store dueforekomster og vore jægere
har altid haft tilfredsstillende resultater. Oxfordshire er et
klassisk engelsk landbrugsområde. Store åbne marker
brudt af levende hegn og småskove. Et ideelt område for
skovduer.

"Resultatet er utroligt afhængigt af vejrforholdene"

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. Normalt kan der forventes ca. 20-30 duer
pr. jæger pr. dag, men på de rigtig gode dage kan det lade
sig gøre at nå over 100 duer pr. jæger, en såkaldt ”red
letter day”, når alle forhold går op i en højere enhed.

Vores partner 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.

Vi anbefaler at man vælger et 5-dages arrangement, med
5 dages ophold og 4 dages jagt, for at kunne få det bedst
tænkelige resultat ud af jagten, hvis man f.eks. skulle være
så uheldig at rende ind i en periode med dårligt vejr.

Duejagten foregår som den traditionelle duejagt med skjul,
lokkeduer mm. Der kan jage op til 4 jægere ad gangen,
hvilket er det mest optimale.

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
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Landskabet i Oxfordshire og omegnen er præget af de
typiske engelske landbrugsarealer med levende hegn,
enge og skovarealer. Området er kendetegnet ved masser
af landbrugsjord, hvilket gør området til et kæmpestort
spisekammer for de store dueforekomster.

Jagtperiode:

Bedste perioder er efter høsten i juli/august, eller i
forårsmånederne februar/marts hvor vildtageren bliver
slået, samt på de ny såede marker senere i april.
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JOAKIM PEDERSEN
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OPHOLDOPHOLD

The Coach & Horses InnThe Coach & Horses Inn

Den hyggelige kro "The Coach & Horses Inn" er beliggende uden
for byen Oxford og tilbyder behagelige moderne værelser i en
hyggelig atmosfære. Kroen ligger tæt på afkørsel 6 fra motorvej
M40, på grænsen mellem Oxfordshire og Buckinghamshire.

Restauranten tilbyder friskt tilberedte retter med omhyggeligt
udvalgte råvarer - serveret i afslappede omgivelser. Der tilbydes
desuden parkering på ejendommen.

Opholdet inkluderer klassisk engelsk morgenmad, men gæsterne
har også mulighed for at købe aftensmad i restauranten.

Beliggenheden giver anledning til besøg i de omkring liggende
byer og landsbyerne i Thames Valley.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
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PARTNERPARTNER

Partner i OxfordPartner i Oxford

Jagtlederen i dette område har vi samarbejdet med i rigtig mange
år. Han har stor erfaring inden for duejagt og riffeljagt. Vor jægere
nyder godt af hans gode service og store entusiasme. Jagten her
er bestemt værd at opleve!

Jagtlederen råder over adskillelige områder for muntjac, og dette
kan kombineres med duejagt, der kan også arrangeres ren
duejagt. Jagtlederen gør et stort stykke arbejde inden duejægerne
ankommer og har nøje studeret hvor duer slår, hvis man af den
ene eller anden årsag ikke oplever duerne slår der hvor man er
placeret, bliver man afhentet og sat et nyt sted.

Vor jagtleder har været i jagtbranchen stort set hele hans liv, og
dette mærker vore jægere, når de besøger ham i dette fantastiske
jagtområde.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

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

ULLA FREGERSLEV
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REVIRREVIR

Duejagt i Oxfordshire Duejagt i Oxfordshire 

I det skønne Oxfordshire, kun 1 times kørsel fra London, tilbyder
vi jagt på et godt og velafprøvet revir. Det totale jagtområde er på
12.000 ha fordelt på forskellige godser og farme. Oxfordshire er et
klassisk engelsk landbrugsområde. Her er store åbne marker
brudt af levende hegn og småskove.

Vi tilbyder her jagt på duer i foråret eller hen i efteråret. Der er
normalt mange duer i områderne, men som altid er duejagt
uforudsigelig, det er vilde fugle og vi kan ikke garantere et vist
antal duer på paraden, alt dette afhænger også af jægernes
skydefærdigheder, vind vejr etc.

I foråret og hen i efterår tilbyder vi muntjac og kombinationsjagt på
dette gode revir. På et af godserne tilbyder vi den spændende
mulighed at kombinere muntjac og dåhjort. Man har på en pürsch
således mulighed for at se 2 forskellige arter.

Reviret tager ligeledes bukkejægere om foråret og fra slutningen
af juli og til starten august. 

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

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

ULLA FREGERSLEV
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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 B&B inkl. morgenmad i delt

dobbeltværelse

4 hele dages duejagt (inkl. alt udstyr)

Flyrejse London t/r  (ca. DKK 2.000 – 2.500)

Lejebil (ca. DKK 900 pr. person)

Mad udover morgenmad

Tillæg for enkeltværelse, kr. 250,- pr. dag

Leje af våben £ 20-25,- pr. dag

Engelsk våbentilladelse (leje våben) DKK 600 pr.

person

Engelsk våbentilladelse (eget våben) DKK 850 pr.

person

Patroner (afregnes direkte med skytten)

Drikkepenge (ca. £20 pr. dag)

Gebyr for medbringelse af våben på fly (betales i

lufthavnen)

EU-ansvarsforsikring DKK 39,- (obligatorisk)

Alt som ikke er nævnt under prisen inkluderer

NB: Ved duejagt skal man være minimum 2 jægere før jagten kan gennemføres

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
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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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JOAKIM PEDERSEN
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VILDTARTERVILDTARTER

Duejagt i OxfordDuejagt i Oxford

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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