BUKKEJAGT I TYRKIET

Det er nok de færreste, der er klar over, at Tyrkiet faktisk har en god bestand af råvildt, og bukkene er
generelt lidt større af krop end det vesteuropæiske råvildt. Mulighed for at kombinere med jagt på vildsvin
(keiler) i Tyrkiet, som må siges at være verdens vel nok største keilere.

Udfordrende jagt

Der påkræves ikke god fysisk form

Indkvartering i hus

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

HØJDEPUNKTER

Det er nok de færreste der er klar over, at Tyrkiet rent
faktisk har en god bestand af råvildt, og chancen for
kapitale trofæer er også rigtig god. Jagten på bukke
åbnede for første gang i 2004, med frigivelse af nogle
ganske få licenser til udenlandske jægere.

Jagt i dejligt klima
Gæstfrit folkefærd
Store jagtområder
Store bukke og rigtig store vildsvin.

Råvildt er ikke udbredt overalt i Tyrkiet, men der er gode
bestande i områder omkring Sortehavet, ved Middelhavet
samt i Marmara regionen.
Den bedste jagtperiode er i brunsten fra medio juli til medio
august samt i maj.
Bukkene er generelt lidt større af krop end det
vesteuropæiske råvildt og det er ikke urealistisk at forvente
en trofævægt på bukkene på 450 gram.
Jagtformen er klassisk pürsch eller ansitz. I en del af
revirerne er der også hochsitze.
Ophold er enten på lokale hoteller eller i jagthytter i
jagtområdet.
Hvis man er interesseret er det muligt at kombinere
bukkejagten med jagt på vildsvin (keiler) og Tyrkiet kan jo
prale af at have verdens vel nok største keilere.
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OPHOLD
OPHOLD

Ophold - Bukkejagt i Tyrkiet
Ofte vil man på en bukkejagt være forholdsvis langt væk fra større
byer, og generelt er det sådan i Tyrkiet, at man kun finder hoteller
af international standard i de større byer, så derfor vil man oftest
blive indkvarteret på en pension eller et lille hotel i nærheden af
jagtområdet. Det kan enten være beliggende i en mindre by eller
ude på landet. Forvent ikke den store luksus, 2-3*, men normalt
rent og pænt og med privat bad og toilet på værelset. Under
jagten er der inkluderet ophold med halvpension. Morgen- og
aftensmad spises på hotellet. Maden vil være typiske tyrkiske
retter, og i Tyrkiet spiser man som bekendt ikke svinekød.
Priser er baseret på ophold i delt dobbeltværelse, så hvis man
overnatter i enkeltværelse, vil der uanset årsag hertil blive
opkrævet tillæg for enkeltværelse.
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Gönye
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.

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.

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.
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Revir - Bukkejagt i Tyrkiet
Som nævnt er det kun i visse egne af Tyrkiet at man finder råvildt,
men de primære jagtområder ligger i Sortehavsregionen samt i
Marmara-regionen. Generelt er der tale om store ganske
kuperede skovklædte områder, med en blanding af ege- og
fyrreskove, lysninger og engarealer samt ganske tæt krat. En
rigtig god biotop for både råvildt og vildsvin. Revirerne varierer i
størrelse men er generelt på mange tusinde hektar.
Som i øvrige dele af Europa foregår jagten som morgen- og aften
pürsch, hvor man enten pürscher eller sidder på anstand og der
er altid tale om jagtføring 1:1. Selvom man kan jage råbuk i
Tyrkiet fra 1. maj til 31. oktober vil vi anbefale at man tager afsted
enten i maj eller i brunsten som falder i sidste halvdel af juli og
første halvdel af august. I maj er temperaturen omkring 20-25
grader, og i sommerperioden ligger den normalt på 30-35 grader.
Man må ikke forvente at jagtføreren har de store
sprogkundskaber, men hvis han ikke taler engelsk eller tysk er der
en tolk i indkvarteringen, og på selve jagten plejer der meget
sjældent at være sprogproblemer.
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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

5 dages jagt/jagtføring 1:1

Trofæafgifter

Transfer Istanbul – jagtområde t/r

Flyrejse til/fra Tyrkiet ca. kr. 3.000,-

Transport under jagten

Tillæg for enkeltværelse € 39 pr. nat

Alle jagtlicenser og afgifter

Drikkepenge

6 dages ophold med helpension i delt dobbeltværelse

Drikkevarer
Skinning til hovedmontering € 200
Hjemsendelse af trofæer
EU-ansvarsforsikring DKK 59,Jagtrejse- og afbestillingsforsikring
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Trofæprisliste (EURO)
Råbuk
0 - 350 gr

€600,-

351 gr - 400 gr

€800,-

401 gr - 450 gr

€1.200,-

451gr - 500 gr

€1.700,-

501gr - 600 gr

€2.000,-

601 gr - 700 gr

€2.500,-

Over 700 gr

€2.850,-

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 eller mere

€1.950,-

So

€250,-

Anskydning

€500,-

Forbiskud

€150,-

Trofæpræparation

€40,-
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Bukkejagt i Tyrkiet

Vildsvin (Europa)

Buk/Råbuk/Råvildt/Rådyr
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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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