SIKAJAGT I DORCHESTER

Gode chancer for jagt på stærke sikahjorte på et fantastisk jagtrevir i sydengland i nærheden af Dorchester.

Udfordrende jagt

Kræver moderat god fysisk form

Indkvartering i hus

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

Pürschjagt

HØJDEPUNKTER
HØJDEPUNKTER &
& BESKRIVELSE
BESKRIVELSE

Sikajagt i Dorchester
Overblik

HØJDEPUNKTER

Denne jagten er på sikahjort i det smukke Sydengland ved
Dorchester. Der er mulighed for stærke hjorte i dette
frodige jagtområde.

Bestand af stærke sikahjorte
Hvert år nedlægges der 12-15 hjorte i
medaljeklassen
Fantastisk sydengelsk jagtområde
Professionel jagtorganisation

Vore jægere indkvarteres hos jagtlederen og hans kone.
Jægerne bor i annekset ved siden af deres private bolig og
opholdet er med halvpension, da jagtlederen og hans kone
sørger for dejlig mad til vore jægere under opholdet. Det er
en fordel at bo her da man er tæt på den jagtansvarlige og
får derved en god dialog løbende omkring jagten.
Jagtlederen i dette område har stor erfaring inden for
sikahjortejagt, og han ligger stor vægt på at jagten foregår
professionelt og at vore jægere får de mest optimale
betingelser for jagten.
Jagten foregår primært på store arealer på en række store
godser med et samlet areal på ca. 4.-5.000 ha.
Jagtområderne er primært beliggende tæt på jægernes
indkvartering, nogle af jagtområderne kan nås på 15 til 20
minutters kørsel. Der nedlægges hvert år 12-15 stærke
sikahjorte i medaljeklassen, jagtlederen anviser primært
sikahjorte der er over 5 år gamle.
Området råder over 4 skytter.
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OPHOLD
OPHOLD

Ophold - Dorchester
Jægere indkvarteres hos jagtlederen og hans kone. Man bor i
annekset ved siden af jagtlederens private bolig, og opholdet er
inklusiv halvpension med morgen- og aftensmad.
Under opholdet sørger jagtlederen og hans kone for dejlig mad til
jægerne.
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PARTNER
PARTNER

Partner - Dorchester
Skytten Paul Taylor i dette område har stor erfaring med både
bukkejagt og sikahjortejagt.
Jagtlederen sørger for at jagten altid foregår professionelt og at
vore jægere får de mest optimale betingelser for jagten.
Jagtlederen har i mange år haft mange tilfredse kunder som har
fået stærke trofæer hjem fra dette område.
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REVIR
REVIR

Dorchester
Jagten foregår primært på store arealer på en række store godser
med et samlet areal på ca. 4.-5.000 ha. Jagtområderne er
primært beliggende tæt på jægernes indkvartering, nogle af
jagtområderne kan nås på 15 til 20 minutters kørsel.
Der nedlægges årligt 20-40 bukke i området hvoraf 25% er
medaljebukke og ca. 2 om året opnår guldmedalje.
Der nedlægges hvert år 12-15 stærke sikahjorte i medaljeklassen,
jagtlederen anviser primært sikahjorte der er over 5 år gamle.
Området råder over 4 skytter.
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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

4 dages ophold hos jagtlederen med halvpension

Flyrejse t/r

3 dages sikahjortejagt 1:1 (6 pürsch)

evt. Lejebil
evt. Afhentning i lufthavnen t/r Heathrow eller Gatwick
£330
Drikkepenge
Leje af våben £20,- pr. jæger pr. dag
Drikkevarer
Trofæafgifter
Trofæbehandling
Hjemforsendelse af trofæer
Alt andet som ikke er nævnt under "prisen inkluderer"
EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

Prisliste – Sikahjorte
Nedlagte trofæer afregnes direkte med skytten i jagtområdet.
Under 30 cm

£350,-

30-35,9 cm

£550,-

36-39,9 cm

£650,-

40-45,9 cm

£750,-

46-49,9 cm (ikke medalje)

£800,-

50 cm og over (ikke medalje)

£900,-

Medalje trofæer:
Bronze 225 CIC

£1.100,-

Sølv 240 CIC

£1.400,-

Guld 255 CIC

£1.700,- + £14,- pr. CIC point over 255
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Abnorme trofæer prissættes af jagtlederen direkte i området
Ved anskudt/ikke fundet hjort, vil der blive opkrævet et gebyr svarende til den estimerede trofæpris.
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Valutakurs
Prisen på denne rejse er en forhåndsvisning, da vi tager forbehold for kursændringer. Den endelige pris for rejsen vil blive aftalt
nærmere.
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VILDTARTER
VILDTARTER

Sikajagt i Dorchester

Sikahjort (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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