
BUKKEJAGT I SERBIENBUKKEJAGT I SERBIEN

Vil du prøve bukkejagten på et nyt sted? Foretrækker du stærke bukke? Prøv bukkejagt i Serbien! I

regionen Vojvodina som ligger i det nordøstlige hjørne af Serbien med grænser til Rumænien i øst, Ungarn

i nord og Kroatien i vest, har vi mulighed for jagt på stærkt markråvildt med trofæer i særklasse.

Jagten kan udføres af alle Der påkræves ikke god fysisk form Indkvartering i lodge Pürschjagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Bukkejagt i SerbienBukkejagt i Serbien

HØJDEPUNKTER

Stærke bukke
Trofæer i særklasse
Revirerne er typiske markrevirer i
størrelsesordenen 10.000-15.000 hektar
Tætte råvildtbestande

Overblik

Revirerne i området er typiske markrevirer i
størrelsesordenen 10.000 – 15.000 hektar med tætte
råvildtbestande.

De mange forskellige afgrøder der dyrkes i den frugtbare
jord, danner en fantastik pallette af fødeemner og derned
de bedste forudsætninger for stærke trofæer.

Guidernes formåen er et kapitel for sig, de har virkelig styr
på deres råvildt og deres indgående betragtning af en buk
inden den gives fri til pürsch og den efterfølgende
bukkejagt er en oplevelse i sig selv.

Vore jægere har begejstret kunne berette om dage hvor de
har observeret over 30 bukke på en morgen eller aften tur
- flere af dem værende rigtig stærke bukke!

Der kan jages efter prisliste, eller vi kan arrangere et
fastprisarrangement. 

Så hvis du leder efter stærke bukke til en god pris - så tag
på jagt i Serbien!

Jagtsæson

15. april – 30. september

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

JOAKIM PEDERSEN

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

VojvodinasumeVojvodinasume

Der er mange forskellige muligheder for ophold, men alle revirer
har rustikke indkvarteringer, men der er også 1. kl. jagtlodges eller
jagthotel og på mange af disse steder er indkvartering og
forplejning stadig i en klasse som dengang jagten var forbeholdt
spidserne i østblokkens kommunistiske regimer.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

JOAKIM PEDERSEN

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

VojvodinasumeVojvodinasume

Vi har lavet aftale med det største statsrevir i det nordlige Serbien,
og har fået adgang til de bedste jagter på kronhjort, råbuk,
vildsvin og forskellige fugle. I Vojovodina regionen som ligger i det
nordøstlige hjørne af Serbien med grænser til Rumænien i øst og
Ungarn i nord har vi nu mulighed for at tilbyde noget af det
ypperste jagt i Serbien

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

JOAKIM PEDERSEN

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

VojvodinasumeVojvodinasume

Vor partner råder over flere revirer i området, som er mellem
10-15.000 ha store. Der er tale om typiske markrevirer, hvilket
betyder fladt terræn med meget lidt bevoksning, men med
afgrøder af forskellig art, så som korn, majs, ærter, kløver samt
forskellige grøntsager og græs og enge. De store åbne områder
betyder at terrængående biler anvendes i vidt omfang, indtil
bukken spottes og pürschen starter.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

JOAKIM PEDERSEN

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

4 dages ophold /3 dages bukkejagt.

Transfers lufthavn-revir.

Jagtføring 1:1

Serbisk moms på 20%

Serbisk jagttegn

Indkvartering, jagthotel eller jagtlodge

Feltpræparation og opmåling.

Feltpræparation og opmåling

Assistance i lufthavnen.

Tolk afregnes direkte med 475,-EUR/ grp.

Fly til Beograd t/r, ca. DKK. 22-2500,-

Våbenindførsel € 25, (Dinar 2380) betales i lufthavn

Rejse- og afbestillingsforsikring

Drikkevarer og drikkepenge

Udstedelse af eksport certifikat € 100,-

Hjemsendelse/transport af trofæer.

Trofæer afregnes efter nedenstående prisliste.

EU-ansvarsforsikring DKK 39,-

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

JOAKIM PEDERSEN

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

Op til 249,99 gram 880,-

250 – 299,99 gram 1320,-

300 - 349 gram 1.760,- + 35,-pr. gram over 300

350 - 399 gram 3.520,- + 52,- pr. gram over 350

400 - 449 gram 6.160,- + 61,- pr. gram over 400

450 - 499 gram 9.240,- + 79,- pr. gram over 450

500 - 549 gram 13.200,- + 131,- pr. gram over 500

550 – gram 19.800,- + 262,- pr. gram over 550

 Anskudt og ikke fundet vildt beregnes med 50% af jagtførerens vurdering af trofæstørrelsen.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

JOAKIM PEDERSEN

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

Bukkejagt i SerbienBukkejagt i Serbien

Buk/Råbuk/Råvildt/Rådyr

(Europa)

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

JOAKIM PEDERSEN

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

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

JOAKIM PEDERSEN

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