
STÆRKE BUKKE ISTÆRKE BUKKE I
UNGARNUNGARN

Ønsker man jagt på stærke bukke i Ungarn, kan man ikke komme uden om den ungarske puszta, i det

sydøstlige Ungarn, tæt på grænsen til Rumænien. Her er der muligheder for virkelig stærke bukke omkring

500-700 gram nettovægt!

Udfordrende jagt Kræver moderat god fysisk form Indkvartering på hotel Pürschjagt
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HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Stærke bukke i UngarnStærke bukke i Ungarn

HØJDEPUNKTER

Jagt på nogle af Ungarns bedste bukke revirer
Revirstørrelse på 17.500 hektar
Rigtig god bestand af råvildt
Afskydning af ca. 1.000 stk. råvildt pr. sæson,
heraf 100 bukke
Jeep og hestevogn tages flittigt i brug på grund af
begrænset vegetation i terrænet

Overblik

Stærke bukke! Hermed har vi fornøjelsen, at præsentere et
tilbud på en god jagt på stærke bukke i Ungarn. Der er
over 1.000 revirer i Ungarn, både jagtforeningsrevirer og
statsrevirer, så mulighederne er mangfoldige. Men hvis
målet er stærke bukke, vil vi forslå en jagt på et par gode
revirer på den ungarske puszta, i det sydøstlige Ungarn,
tæt på grænsen til Rumænien.

Tidspunkt for jagten

Fra 15. april - start/midt maj, eller brunsten slut juli,
start august.

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.

Den individuelle jagt gennemføres enten som pürsch eller
ansitz. Der benyttes jeeps el. lign. ved kørsel i reviret.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: anne@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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

HajdúszoboszlóHajdúszoboszló

Vores jægere indkvarteres på et 3- eller 4-stjernet hotel
beliggende i byen Hajdúszoboszló. Valg af hotel afhænger af,
hvor der er ledige værelser på de pågældende datoer.

Byen Hajdúszoboszló er bedst kendt for sine spa faciliteter og
byen er bl.a. hjemsted for et af Europas største spa komplekser,
med utallige spa og bade. På hotellerne vil der også typisk være
mulighed for spa og wellness, hvilket gør, at opholdet også er
yderst attraktivt for ikke-jagende ledsagere.

Vores jægere vil, som oftest, blive indkvarteret i 2-sengsværelser
med privat bad og toilet – medmindre andet ønskes og aftales, i
disse tilfælde vil der også være andre muligheder mod tillæg.
Værelserne vil være udstyret med alle de nødvendige faciliteter.

Opholdet er normalt inklusiv morgenmad, således man selv har
mulighed for at vælge sine andre måltider og spisesteder, alt efter
hvad man er til.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: anne@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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

Attila Papp 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.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: anne@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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

ØstungarnØstungarn

Vi råder over flere gode revirer til bukkejagter. Især i den østlige
del af Ungarn nær "Pusztaen" eller Den Ungarske Slette, som er
et kolossalt sletteområde sydøst for Budapest, der udgør ca. 50%
af Ungarns areal. Området er hovedsaligt fladt, men udgør et
perfekt biotop for råvildtet. Sletten afgrænses mod vest af floden
Donau og når mod øst ind i det tidligere Jugoslavien, Rumænien
og Ukraine.

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 ned
nedlagte bukke omkring 200-500 gram netto, men der kan i visse
områder også nedlægges bukke op til 700 gram.

Områderne har alle gode vildtbestande, og på en del revirer vil
der også være chance for vildsvin under bukkejagten.

Råvildt bestanden i denne del af Ungarn er helt ekstraordinær og
mange revirer afskyder op mod 1.000 stk. råvildt pr. sæson,
hvoraf ca. 100 er bukke.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: anne@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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

4 dages ophold på hotel inkl. morgenmad (baseret på

dobbeltværelse)

3 dages bukkejagt m. jagtføring 1:1

Ungarsk våbentilladelse og jagtforsikring

Trofædepositum kr. 10.000,-

Transport til Ungarn, enten som kør-selv eller fly. Hvis

man vælger at flyve, er prisen ca. kr. 2.200 t/r pr.

person

Transfer t/r lufthavn – hotel, € 300,- pr. bil med op til 3

jægere, betales direkte til chaufføren

Kørsel på reviret € 1,00 / km, betales direkte efter

sidste jagt og iflg. protokol

Trofæafgifter i henhold til nedenstående prisliste

Tillæg for enkeltværelse

Trofæopmåling kr. 235,-/stk

Hjemsendelse af trofæ - bliver opkrævet sammen med

slutfaktura

Rejse- og afbestillingsforsikring

EU-ansvarsforsikring kr. 59,-

Alt andet, som ikke er nævnt under prisen inkluderer

Yderligere

Trofædepositummet vil blive reguleret efter jagten i forhold til hvad der er blevet nedlagt under jagten.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: anne@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26
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Trofæafgifter 2022

RÅBUK

Jagt sæson:   15 April – 30 September

Vægt/opsats DKK DKK / pr. gr. over

Op til 249 gr 1.425,- -

250-299 gr 1.765,- + 17,65

300-349 gr 2.665,- + 35,25

350-399 gr 4.425,- + 86,25

400-449 gr 8.740,- + 129,50

450-499 gr 15.190,- + 215,25

Fra 500 gr 25.950,- + 301,50

 

Anskydning: beløber sig til 50% af trofæafgiften efter jagtførerens bedømmelse.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: anne@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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

Stærke bukke i UngarnStærke bukke i Ungarn

Buk/Råbuk/Råvildt/Rådyr
(Europa)

Vildtarter der eventuelt kan tilkøbes

Vildsvin (Europa)

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: anne@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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