
VILDSVINEJAGT I TYRKIETVILDSVINEJAGT I TYRKIET
(PRISLISTE)(PRISLISTE)

Vildsvinene i Tyrkiet er betydeligt større i både krop og trofæ end vildsvinene i Europa. Keilere kan veje

mere end 300 kg. og tænderne når af og til længder på godt 30 cm.

Udfordrende jagt Kræver moderat god fysisk
form

Indkvartering på hotel Indkvartering i lodge Pürschjagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Vildsvinejagt i Tyrkiet (prisliste)Vildsvinejagt i Tyrkiet (prisliste)

HØJDEPUNKTER

Større vildsvin i Tyrkiet end Europa - både i krop
og trofæ
Keilere kan veje mere end 300 kg og tænderne
når af og til længder på godt 30 cm
Partner råder over revirer med et samlet areal på
en million hektar
Tæt bestand og mulighed for jagt på de store
svin, som ikke er vant til at blive jaget

Overblik

Tyrkerne jager, i kraft af deres tro, ikke vildsvin og har
heller aldrig holdt tamsvin i fangenskab, som kunne
forurene den livskraftige vildsvinestamme med dårlige
gener. Det lave jagttryk giver både en tæt bestand og
åbner mulighed for jagt på de store svin, som ikke er vant
til at blive jaget. Især de kæmpe keilere på op til 300 kilo er
et imponerende jagttrofæ!

Vores partner råder over en lang række prima
vildsvinerevirer med et samlet areal på cirka en milion
hektar. Hovedområderne ligger i Anatolien og langs
Sortehavets sydkyst. Områderne er alle kuperede og
skovklædte højlandsområder – typisk beliggende mellem
1.000 og 1.500 meter over havet. Der er mulighed for både
pürschjagt og anstandsjagt. 

Vores partners personale investerer meget tid i at
observere vildsvinene og finde ud af, hvor der er aktivitet.
Det er ikke usædvanligt at nedlægge flere kæmpe keilere
på en tur.

Jagten foregår normalt udelukkende om aftenen og natten,
da keilerne om dagen er inaktive, og derfor stort set ikke
ses. Selve jagten er en kombination af pürsch- og
anstandjagt ved foderpladser og vandhuller. Jægerne
bliver hver dag hentet af jagtførerne i indkvarteringen og
kørt ud i reviret, og da revirerne er så vidtstrakte og store,
køres man fra sted til sted, hvorefter der pürsches ind til
foderpladserne. Vi anbefaler varmt, at man sørger for god
og lysstærk optik og evt. natkikkert.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

STEN SJÖGREN

Email: sts@diana.dk
Telefon: 070-830 53 43
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OPHOLDOPHOLD

Ophold - TyrkietOphold - Tyrkiet

Under jagten vil jægerne indkvarteres i 2-sengsværelser på hotel
eller pension i nærheden af jagtområdet. I opholdet er der
inkluderet ophold med halvpension (morgen- og aftensmad).

Hvis der ønskes enkeltværelse eller hvis man rejser alene vil der
blive opkrævet for enkeltværelse.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

STEN SJÖGREN

Email: sts@diana.dk
Telefon: 070-830 53 43
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PARTNERPARTNER

GönyeGönye

Vor partner i Tyrkiet, Gönye Hunting Activities er en af de absolut
væsentligste og største spillere på det tyrkiske jagtmarked. De
har hovedsæde i byen Konya i det centrale Tyrkiet og kan i 2017
fejre 20 års jubilæum. De har gennem årene opbygget en stor og
professionel organisation med gode jagtførere, tolke, chauffører
etc. Vi har samarbejdet med Gönye siden 2008. Jagtførerne er
generelt meget erfarne og har et indgående kendskab til de
revirer de jager i.

Nogle taler lidt engelsk eller tysk, men man må ikke forvente de
store sprogkundskaber.

For jagt på det anatolske vildsvin råder Gönye over imponerende
hele ca. 3 mill. hektar i 15 forskellige områder af Tyrkiet, hvor der
både arrangeres individuel jagt samt drivjagter.  De tilbyder
endvidere 11 forskellige revirer i Taurusbjergene for jagt på den
meget attråværdige bezoar ibex.

Derudover tilbydes jagt på det sjældne Konya sheep, anatolsk
råbuk og hjort, anatolsk gazelle og anatolsk gemse. På jagt i
Tyrkiet er jagtføring stort set altid 1:1, bortset fra på drivjagter.

Generelt må siges, at når man er på jagt i Tyrkiet møder man
meget stor venlighed og imødekommenhed fra de tyrkiske
værter, men det er også vigtigt at gøre sig klart at det er en
anderledes kultur og livsindstilling man møder.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

STEN SJÖGREN

Email: sts@diana.dk
Telefon: 070-830 53 43
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REVIRREVIR

Revir - Jagt på vildsvin i TyrkietRevir - Jagt på vildsvin i Tyrkiet

Vor partner i Tyrkiet råder over top vildsvine revirer i flere
forskellige regioner af Tyrkiet. Alle steder findes der en stærk
bestand af vildsvin med mange kapitale keilere imellem. Tyrkerne
selv driver ikke jagt på vildsvin i nævneværdig grad så jagttrykket
er lavt.

De tyrkiske vildsvin kan nå en kropsvægt på over 300 kg og
trofæer på mellem 20 og 35 cm. I de sidste tre år har den
gennemsnitlige længde på tænderne været på 21 – 23 cm, med
enkelte i topklasse på 25 – 31 cm.

Vor partner råder over en række store jagtområder i hele landet.
De primære jagtområder for vildsvin ligger i Anatolien omkring
byen Konya samt i Sortehavsregionen, 2 – 3½ timers kørsel fra
Ankara. Alt i alt råder han over ca. 1 mill hektar jagtområder. De
fleste jagtområder er forholdsvis kuperede, med skovklædte
bjerge primært med fyr, gran og eg, samt buskads med blandt
andet enebær. Også i Tyrkiet kan de jagtlige betingelser ændre
sig med hensyn til vejr eller fourageringsmuligder, så derfor bliver
vore jægere sendt til de områder, hvor man forventer de bedste
jagtresultater, og af og til vil der også kunne blive tale om at

ændre fra et revir til et andet – også kort tid inden afrejse, men
dette gøres kun for at sikre den bedst mulige jagt.

Jagten foregår normalt udelukkende om aftenen og natten, da
keilerne om dagen er inaktive, og derfor stort set ikke ses.
Selve jagten er en kombination af pürsch- og anstandjagt ved
foderpladser og vandhuller. Jægerne bliver hver dag hentet af
jagtførerne i indkvarteringen og kørt ud i reviret, og da
revirerne er så vidtstrakte og store, køres man fra sted til sted,
hvorefter der pürsches ind til foderpladserne.

Vi anbefaler varmt, at man sørger for god og lysstærk optik og
evt. natkikkert. Vores partner sørger for våben deklarering i
lufthavnen, transfer, kørsel under jagten, indkvartering på lokalt
hotel eller pension

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

STEN SJÖGREN

Email: sts@diana.dk
Telefon: 070-830 53 43
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

3 dages jagt 1:1 25. maj 2023 - 26. december 2023  7.495,00,- Kr.
(Ledsager 4.195,00,- Kr.)

5 dages jagt 1:1 25. maj 2023 - 26. december 2023  8.295,00,- Kr.
(Ledsager 6.395,00,- Kr.)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

3/5 dages jagt 1:1

Al transport under jagten

4/6 overnatninger i delt dobbeltværelse med

halvpension

Jagtlicens og våbendeklaration

Transfer mellem lufthavne, hotel og jagtområder t/r

Trofæafgifter (se nedenstående prisliste)

Flybilletter og lufthavnsskatter ca. DKK 3.000,-

Forplejning udover det inkluderede

Ekstra jagtdage DKK 2.400,-

Drikkepenge

Jagtrejse- & afbestillingsforsikring

Trofæbehandling € 39,- pr. Vildsvin

Hjemsendelse af trofæer

Tillæg for enkeltværelse per nat € 39,-

Veterinærpapirer € 100,-

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

STEN SJÖGREN

Email: sts@diana.dk
Telefon: 070-830 53 43
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Trofæprisliste (EURO)

Vildsvin

0   - 15,9 cm 0

16 - 17,9 cm €670,-

18 - 19,9 cm €1.100,-

20 - 21,9 cm €1.250,-

22 - 23,9 cm €1.450,-

24 – 25,9 cm €1.750,-

26 cm and more €1.950,-

Sow €250,-

Wounding €500,-

Missed shot €150,-

Trophy preparation €39,-

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

STEN SJÖGREN

Email: sts@diana.dk
Telefon: 070-830 53 43
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VILDTARTERVILDTARTER

Vildsvinejagt i Tyrkiet (prisliste)Vildsvinejagt i Tyrkiet (prisliste)

Vildsvin (Europa)

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

STEN SJÖGREN

Email: sts@diana.dk
Telefon: 070-830 53 43
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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@limpopo.dk
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STEN SJÖGREN
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