JAGT OG BADEFERIE VED
BALATONSØEN

Tag familien med til Ungarn og få den perfekte sommerferie! Kombineret bade- og jagtferie for hele
familien, ved en af Europas største ferskvandssøer midt i Ungarn.

Udfordrende jagt

Kræver moderat god fysisk
form

Indkvartering i hytte

Jagt og familieferie

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

Pürschjagt
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Jagt og badeferie ved Balatonsøen
Overblik

HØJDEPUNKTER

Tag familien med til Ungarn og få den perfekte
sommerferie!

Bukkerevirer hele vejen rundt om Balatonsøen
God vildtbestand – også mulighed for jagt på
vildsvin
Trofæmæssigt ligger de nedlagte bukke som
regel i størrelsen 200-350 gram – med enkelte
bukke op til 450 gram
Kombineret bade- og jagtferie for hele familien
ved et af Europas største ferskvandssøer midt i
Ungarn

Kombiner sommerferien med familien med et par dages
bukkejagt, ved en af Europas største ferskvandssøer midt i
Ungarn. Søbredden er ideel for familier med børn, da der
er en lav vandstand på mellem ½ til 1 ½ meter langt ud fra
søbredden. Området er perfekt til badeferie hvor luften i
juni - august normalt er mellem 25-35 grader celsius og
vandtemperaturen er helt oppe på 20-25 grader celsius.
Tag på et par dages bukkejagt, imens familien nyder
vandet og varmen ved Balatonsøen og dens hyggelige
omgivelser. Det vil også være muligt, at medbringe
familien på jagten og lade børn eller konen tage del i
jagtoplevelserne.

Jagten
På jagten ledsages hver jæger af en ungarsk jagtfører fra
reviret. Jagten består af 2 outings pr. dag af (morgen og
aften) af ca. 2-4 timers varighed. Jagtføreren henter
jægeren på den pågældende indkvartering morgen og
aften, men der må dog påregnes lidt transport fra
indkvarteringen til jagtområdet (10-30 min).
Som alle andre steder i verden har hvert revir en
afskydningsplan, og det er jagtføreren der giver tilladelse til
nedlæggelse af vildtet. Nedlagte bukke eller vildsvin
afregnes efter gældende prisliste.
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Revirerne sørger for formaliteter i forbindelse med udførsel
af trofæer herunder veterinærdokument. Det er ikke muligt
at få trofæer opmålt og veterinærdokument udstedt i
weekenden, og generelt kan vi ikke garantere, at alle
jægere vil kunne få deres trofæ med hjem ved afrejse.
Vores partner i Ungarn kan efterfølgende sørge for
hjemtransport af trofæerne til rimelige priser.
Bemærk: Det er muligt at jage buk og vildsvin med bue i
Ungarn. Reviret har gode områder, hvor det er optimalt for
buejagt. Buejagten kan arrangeres mod et tillæg pr.
jagtdag.

Trofæjagt
Det er den ungarske jagtfører, der med stor sikkerhed
bedømmer vildtet og sikrer så optimal en skudchance som
muligt. Ifølge den ungarske jagtlovgivning skal man som
udenlandsk jæger acceptere op til +/- 15 % afvigelse på
trofæstørrelsen på det nedlagte vildt. Er afvigelsen større
end 15% kan man efterlade trofæet i Ungarn. En ekstra
sikkerhed når afskydningsbudgettet skal lægges.

Transport
Man kan enten vælge at køre i egen bil eller flyve til
Budapest og arrangere en lufthavnstransfer, eller alternativt
leje en bil i lufthavnen.
Ved kørsel i egen bil skal man påregne ca. 16 timers kørsel
fra den dansk/tyske grænse til Balatonsøen. Termin: Maj –
første uge i august.
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OPHOLD
OPHOLD

Huse / hytter
Man indkvarteres i lejligheder eller ferieboliger, i nærheden af
turistbyer som Balatonfüred, Heviz, Kesztehly, Balatonlelle, så
jægerne får så kort til revirerne som muligt.
Næsten alle lejligheder og ferieboliger ligger tæt på Balatonsøen,
og omkring Keszthely og Heviz er der mange muligheder for
shopping, thermalbade, dampbad, sauna/massage,
forlystelsesparker, fiskeri og meget andet. Få tilsendt et par
forslag.
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PARTNER
PARTNER

Attila Papp
Attila er vor repræsentant i forhold til de ungarske revirer. Efter
mange år i branchen er hans viden og personlige netværk i det
ungarske jagtunivers enestående god.
Han er vor garant for professionelt forvaltede revirer i absolut
topklasse, konkurrencedygtige priser og lynhurtig opfølgning på
evt. problemer.
Vi er stolte af kvaliteten på vore jagtarrangementer i Ungarn og vi
kan prale af en succesrate gennem seks år på næsten 90% på
vore riffeljagter.
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REVIR
REVIR

Balatonfüred
Vi kan tilbyde jagt på flere gode bukkerevirer hele vejen rundt om
Balatonsøen. Revirerne er typisk bestående af varierende skovog landbrugsarealer og området er hovedsageligt fladt, men med
enkelte lettere kuperede områder. Området har særdeles gode
vildtbestande af hovedsagligt råvildt, kronvildt og vildsvin.
Fra april til starten af august er den bedste jagttid for råbuk. Dog
må der påregnes en lavere aktivitet i meget varme perioder, op til
starten af brunsten i slutningen af juli.
Trofæmæssigt ligger de nedlagte bukke som regel i størrelsen
200–350 gram, med enkelte bukke op til 450 gram. Der er en
rigtig god vildtbestand, og på de fleste revirer vil der være chance
for vildsvin - F.eks. har mange bukkejægere kombineret
bukkejagten med jagt på vildsvin og været heldige at få en flot
keiler med hjem som bonus.
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Pris og info på din rejse
Specifikation af priser

Priser
Beskrivelse

Mulige indlogeringsdatoer

Prisen inkluderer

Pris fra (pr. person)

Prisen inkluderer ikke

7 dages ophold i feriehus med egen forplejning

Trofædepositum kr. 4.000,-

3 dages jagt med jagtføring 1:1

Endelig afregning af nedlagt vildt iht. gældende prisliste

Ungarsk jagttegn og forsikring

Rejse- og afbest.forsikring (frivillig)
Flyrejse København – Budapest t/r, ca. kr. 2.200,Billeje: Ca. EUR 400 pr. uge med fri km.
Transfer fra lufthavn – indkvartering t/r
Kørsel mellem lejlighed – revir, € 10-30 pr. tur, men
aftales inden jagt.
Kørsel under jagten og på reviret afregnes også direkte
i reviret til € 1,10/km pr. pürsch
Trofæopmåling for buk eller keiler, kr. 230,- pr. stk.
(obligatorisk)
Drikkepenge til jagtguide
Mad og drikkevarer
EU-Ansvarsforsikring DKK 39,- per person
Evt. tillæg for buejagt kr. 600,- pr. jæger pr. dag
Alt som ikke er nævnt under "prisen inkluderer"

Praktiske oplysninger
Ved ankomst er der redt op med rent sengelinned. Viskestykke + håndklæder medbringes selv. Rengøring er inkluderet i prisen. Der
skal betales såkaldte kurskatter, ca. 1 EUR pr. dag/person. Afregnes direkte med udlejer. Endvidere betales depositum EUR 150,som refunderes hvis/når huset efterlades uden skader.
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Trofæprisliste
RÅBUK
Jagt sæson: 15. april – 30. september
Vægt/opsats

DKK

DKK/gr

Op til 149 gr

1.200,-

150-199 gr

1.575,-

200-249 gr

2.220,-

250-299 gr

2.590,-

+ 31,40

300-349 gr

4.160,-

+ 55,50

350-399 gr

6.935,-

+ 130,50

400-449 gr

13.460,-

+ 196,20

450 gr og over

23.270,-

+ 267

Anskydning: beløber sig til 50% af trofæafgiften efter jagtførerens bedømmelse. Eftersøg afregnes direkte med ca. € 100.
VILDSVIN (Individuel jagt)
Keiler
JAGT SÆSON: Hele året
Længde af tænder

DKK

Op til 11,99 cm

1.850,-

12,00-13,99 cm

4.625,-

14,00-15,99 cm

6.475,-

16,00-17,99 cm

9.250,-

18,00-19,99 cm

12.945,-

Fra 20 cm

17.570,-

Anskydning - DKK 2.315,So (over 50 kg brækket) - DKK 2.775,Anskydning : DKK 1.390,Überlaufer (mellem 20-49,99 kg brækket) – DKK 1.390,Anskydning: DKK 695,Smågris (op til 19,90 kg brækket) - DKK 465,Anskydning: DKK 230,Trofædepositum bliver reguleret efter hjemkomsten, afhængig af hvad der er blevet nedlagt under jagten og i henhold til protokollen.
Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med dette tilbud ikke er foretaget nogen reservation. Der tages derfor forbehold for ledig
kapacitet.
Hjemtransport af trofæer
De fleste af vore jægere når at få målt trofæerne op ved statsopmålingsstederne inden de tager hjem. Opmålingsstederne er dog ikke
altid lige fleksible, og hvis de ikke er blevet målt op inden hjemrejse, så vil vores mand i Ungarn sørge for opmåling og indsamling af
trofæerne samt hjemsendelse med post eller spedition til en pris af ca. Dkr. 120,- pr. trofæ.
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VILDTARTER
VILDTARTER

Jagt og badeferie ved Balatonsøen

Buk/Råbuk/Råvildt/Rådyr
(Europa)

Vildtarter der eventuelt kan tilkøbes

Vildsvin (Europa)
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Om os
Limpopo Travel & Diana Jagtrejser
Limpopo Travel og Diana Jagtrejser – som i dag er et og

Rigtig mange jægere brænder fingrene på ”billige”

samme firma - bygger på mere end fire årtiers erfaring i

arrangementer, der ikke afvikles som lovet, og det er som

jagtrejsebranchen. Diana Jagtrejser blev grundlagt i

regel først når det går galt, at det går op for den uheldige

Svendborg, Danmark tilbage i 1974 af den internationale

jagtrejsekunde, hvori forskellen mellem et godt dansk

jagtrejseprofil Jan Krossteig, som den dag i dag fortsat er

bureau – med al den tryghed det indebærer – og en

aktionær og bestyrelsesformand i koncernen.

tvivlsom udenlandsk udbyder består.

I årene, der er gået, er virksomheden vokset sig til at være

Vi tilbyder vore kunder en ret enestående tryghed. Vores

verdens største jagtrejsebureau med jagtpartnere i mere

erfarne medarbejdere kender vore destinationer og kan

en 40 lande og kunder fra hele verden. Dette har kun

yde en særdeles kvalificeret rådgivning baseret på

været muligt i kraft af vores kunders tillid til vores

kundens individuelle ønsker. Booker man sin jagtrejse

virksomhed, vores partnere og den service vi yder. Vi

gennem os, er man sikret imod konkurs via den danske

sætter en stor ære i, at en væsentlig del af vore kunder er

Rejsegarantifond. Vort mangeårige medlemskab af Dansk

stamkunder, som ofte rejser med os, og som trækker nye

Rejsebureauforening er en sikkerhed for professionel

kunder med sig ind i vor virksomhed.

behandling gennem hele jagtrejseforløbet – også i tilfælde
af, at noget ikke går helt som planlagt. Som kunde hos os

Jagtrejsemarkedet har aldrig været mere kaotisk end

kan man forvente opbakning i døgndrift på vor nødtelefon i

netop nu. Et mylder af små og mellemstore bureauer har vi

tilfælde af, at noget som helst går skævt.

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.
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