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På bjergjagten på tahr og gemse i de spektakulære bjerge i New Zealand, kan jægeren vælge at tage den

lange tur op ad bjerget til fods – en fysisk anstrengende jagt til jægeren som kan lide at udfordre sig selv.

Det er også muligt at tage turen op på bjerget i helikopter og derfra fortsætte jagten til fods.

Udfordrende jagt Kræver moderat god
fysisk form

Indkvartering i hus Indkvartering i
vildmarken

Kombinationsjagt Pürschjagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Tahr- og gemsejagt i New ZealandTahr- og gemsejagt i New Zealand

HØJDEPUNKTER

Jagtområder placeret rundt om hovedlodgen
Utroligt smukt område med kuperet terræn
Spændende jagt på Tahr & Gemse i absolut
verdensklasse!
En fysisk anstrengende jagt for jægeren, som
ønsker at udfordre sig selv

Overblik

Jagt i New Zealand  på tahr, gemse og øvrige arter foregår
på offentligt jagtområde uden om hovedlodgen.

Området er utroligt smukt og terrænet er kuperet, hvilket
gør selve jagten på bl.a. de fantastiske tahr i absolut
verdensklasse til en meget spændende udfordring.

Vi tilbyder spændende jagt med komfortabel indkvartering i
en jagtlodge, hvor ikke-jægere er velkomne, eller for dem,
der kan lide at komme ud i vildmarken, tilbyder vi det
bedste fra New Zealands alpine vildmarksjagt fra basale
teltlejre.

Vores partner i New Zealand er medlem af New Zealand
Professional Hunting Guides og har mere end 20 års
erfaring i de New Zealandske bjerge.

Indkvarteringen har en hyggelig atmosfære, hvor der
serveres mad, drikke og vin af god kvalitet.

Du bliver modtaget i lufthavnen, hvor du efterfølgende vil
blive transporteret til campen.

Jagtperioden starter i begyndelsen af april og er slut sidst i
august. Dette skyldes at mange af de jagtbare arter er i
brunst i denne periode og desuden har en meget fin
vinterpels.

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

Lake HaweaLake Hawea

Lake Hawea giver jægerne og deres familier et behageligt ophold
med komfortabel indkvartering. Hvert soveværelse er kingsize og
har sit eget opvarmede badeværelse. I 2019 begyndte
konstruktionen af separat indkvartering adskilt fra hytten med to
yderligere værelser med egne badeværelser plus et stort centralt
rum, der vil blive brugt som morgenmad og spisestue, samt et
trofæværelse hvor der er rig mulighed for at slappe af i.

Der lægges vægt på komfort og deres team vil gøre deres bedste
for at gøre dit ophold til en mindeværdig oplevelse.

Alle jagter inkluderer mindst 2 nætter i hovedlodgen på den
originale McCarthy farm.

På vildmarksjagterne bliver man indkvarteret i en komfortabel
teltlejr med luftmadrasser og varme soveposer, samt et køkken-
og opholdsområde. Guiderne sørger for at opholdet ude i
vildmarken bliver så behageligt som muligt.
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PARTNERPARTNER

Lake Hawea Lake Hawea 

Chris McCarthy har ejet Lake Hawea siden december 2006.
Oprindeligt startede han med at specialisere sig i
vildmarksjagterne efter tahr og chamois, men senere hen er der
også blevet udvidet med jagter på kronhjort, dåhjort, elk, sika,
vildsvin og forskellige bjerggeder. Chris har mange års erfaring
som guide og outfitter på New Zealand, og ved hvad en kunde
forventer sig af sin outfitter.

De fleste jægere sætter stor pris på et stærkt trofæ, og Chris er
ikke bleg for at love kunderne, at han kan give dem det. Jagt er
dog jagt, og der gives selvfølgelig ingen garanti.
Det vigtigste for Chris er, at kunderne får det, som de kommer for,
og når man taler om New Zealand er det kombinationen af
udfordrende jagt, flotte trofæer og en unik naturoplevelse.

Så booker man en jagt hos Chris, så er man sikker på at man får
en oplevelse udover det sædvanlige.
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REVIRREVIR

Otago, South Westland og South IslandOtago, South Westland og South Island

Wilderness hunting

Dette er den mest udfordrende jagt der tilbydes. Man bliver fløjet
ud til jagtområdet i helikopter, hvor man jager fra en
grundlæggende teltlejr. Denne jagt finder sted på offentligt eget
land, hvor terrænet er stejlt og yderst bjergrigt. Afhængigt af
årstiden jages der også længere nede i dalene hvor krystalklare
floder strømmer gennem buskklædte dale, der stiger op til udsatte
klippeflader og snedækkede toppe. Tahr og Chamois lever i talrigt
antal i den newzealandske vildmark (offentlig jord) med en
imponerende trofækvalitet. Tahr og Chamois lever i de samme
områder og er den mest populære kombinationsjagt. Det er en
krævende form for jagt, som kræver at man er i god fysisk form
og har udstyret i orden. Denne form for jagt byder på enestående
naturoplevelser og tester jægerens evner i vildmarken.

 

 

 

Private land hunting

Vi har adgang til seks fremragende privat ejede arealer som er
fordelt på mere end 250.000 hektar med en stor bestand af
vildtlevende dyr. Der er hvert år et begrænset antal trofædyr,
som må nedlægges på disse arealer. Jagten på privat ejet jord
er ikke så hård fysisk som vildmarksjagterne, da der her
bruges køretøjer til at komme frem til områderne hvor dyrene
er lokaliseret. Terrænet varierer meget fra smukke skovklædte
dale, til bjergrige områder hvor der jages oppe i bjergene.
Jagten foregår fra en komfortabel jagtlodge. Jagt på privat ejet
jord tilbyder jægeren en virkelig fantastisk new zealandsk
jagtoplevelse.
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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

Ophold med helpension

Jagtføring 1:1

Jagtlicens

Lån af jagtvapen/ammo, hvis det ønskes

Grovpræparering af trofæ

Al transporter under jagten

Transfer Queenstown – jagtcamp t/r.

Fly, København – New Zealand t/r

Trofæafgifter udover de inkluderede

Evt. Overnatning før og efter jagten

Helikopter transport under jagten (ikke obligatorisk)

Omhyggelig rengøring af trofæerne hos konservator

Packing og hjemtransport af trofæer

Drikkepenge

Rejse- og afbestillingsforsikring

EU ansvarsforsikring USD 9,00,-

Alt som ikke er angivet under prisen inkluderer
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Trofæprisliste (USD)

Tahr USD 6.000

Chamois USD 5.800

Red stag 320 - 350 SCI USD 5.950

Fallow buck USD 3.850 - 5.650

Whitetail (on request)

Arapawa Ram USD 1.500

South Pacific goat USD 1.500

Wild boar USD 1.400

Sika USD 5.800

Wapiti/Elk up to 400 SCI USD 11.200

Wapiti/Elk over 400 SCI USD 15.000

Red stag upgrades

350 – 370 SCI USD 6.500

370 – 405 SCI USD 9.000

405 – 440 SCI USD 12.000

440 SCI + (On request)
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VILDTARTERVILDTARTER

Tahr- og gemsejagt i New ZealandTahr- og gemsejagt i New Zealand

Gemse (Oceanien) Vildsvin (Oceanien) Tahr, Himalaya (Oceanien)

Vildtarter der eventuelt kan tilkøbes

Dåhjort (Oceanien) Vildsvin (Oceanien) Elk/Wapiti
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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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