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Denne rejse er for den eventyrhungrende bjergjæger, der ønsker at nedlægge den mægtige Marco Polo –

En jagtrejse i fantastiske omgivelser.

Udfordrende jagt Kræver god fysisk form Indkvartering i vildmarken Bjergjagt Pürschjagt
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HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Jagt på Marco Polo i KirgisistanJagt på Marco Polo i Kirgisistan

HØJDEPUNKTER

Afskydning af argali uanset trofæstørrelse (ligger
normalt på 125 – 135 cm)
Professionelle guider, kok og hjælpere i campen
Udfordrende og fysisk anstrengende jagt til hest
og til fods
Lange skudhold – op til 450 meter er ikke
unormalt

Overblik

Om morgenen sidder man til hest, og sammen med guiden
rides der op i højderne. Normalt bruges der meget tid på at
afsøge bjergsiderne og fourageringsområder med kikkert
og spotting scope. Langt de fleste dage vil man se får.
Frokost indtages normalt i felten og består af varme drikke,
sandwiches, salami, tørret frugt og nødder. Når man har
lokaliseret et lovende trofæ fortsætter jagten til fods og
denne del af jagten kan være fysisk anstrengende, specielt
på grund af den tynde luft. Selve jagten foregår i ca. 4.000
m.o.h. Man skal være indstillet på lange skudhold, op til
450 meter er ikke unormalt, så sørg for at træne med riflen
inden afrejse. Under jagten overnattes af og til i små satelit
camps, som er noget mere primitive end hovedlejren.

Vildtarter

Der findes 3 underarter af argali i Kirgisien: 1. Marco Polo,
2. Tian-Shan Argali, 3. Hume Argali. Marco Polo Sheep
(Ovis ammon polii) finder man i bjergene i den sydlige del
af landet, fra Naryn floden og op til grænsen til Kina.
Normalt er Marco Polo i Kirgisien ikke helt så store som
dem i Pamir bjergene i Tadjikistan. Trofæstørrelsen ligger
normalt på 50 til 53” (125 – 135 cm). Argaliens foretrukne
levesteder er åbne forholdsvis flade bjerg plateauer,
beliggende i 3.500 – 4.500 m.o.h. Tien Shan argali (Ovis
ammon karelini) finder man i den vestlige del af Tian Shan
bjergene. Den ligner meget Marco polo argalien, men
hornene er generelt tykkere, og har en mere tæt kurve.
Kirgisien er også kendt for at huse Hume Argali (Ovis
ammon humei), hvis nordlige grænse er Naryn floden og
sydlige grænse er den centrale del af Ferganskiy bjergene.
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Base camp er normalt beliggende i ca. 3.000 m.o.h. og det
lokale terræn tillader brug af henholdsvis heste og af og til
4x4 køretøjer. I campen er der professionelle guider, kok og
hjælpere.

 

Rejsen dertil

Den mest enkle flyrute til Bishkek er med Turkish Airlines
via Istanbul. Ved ankomsten bliver man mødt af en
repræsentant for jagtfirmaet inden tolden, og
vedkommende vil hjælpe med alle toldformaliteter. Fra
lufthavnen køres normalt direkte til campen med
henholdsvis bil og terrængående køretøj, og undervejs er
der naturligvis indlagt passende pauser. Køreturen til
campen varer 15-17 timer.

Rejseplan

Dag 1:             Ankomst Bishkek. Tolddeklarering, transfer
til Base Camp(11-12 timer )
Dag 2:            På hesteryg til Spike Camp (5-6 timer )
Dag 3-11:       9 dages jagt.
Dag 12:          Tilbage til Bishkek, overnatning Dag
13:                        Afrejse hjem

Jagtsæson

15 August  – 31 November , 1 Januar  – 28 Februar.
Bedste jagtperiode er fra 1 November.

Klima

Normalt er vejret ganske stabilt i jagtsæsonen. I dagtimerne
ligger temperaturen i dagtimerne fra 5 til 15 grader Celsius,
og om natter fra -5 - -10 grader Celsius. I november bliver
det noget koldere, og dagtemperaturen ligger normalt fra
-10 til -15 grader, og om natten kan det blive ned til -20 C.

Vejret kan ofte være blæsende.
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OPHOLDOPHOLD

Ophold - Jagt på Marco Polo i KirgisistanOphold - Jagt på Marco Polo i Kirgisistan

Under jagten bor man afhængig af jagtområde enten i lejre
opbygget af mobile husvogne, i hytter af træ eller i de traditionelle
jurter (kirgisiske runde telte, som man finder mange steder i
Asien, f.eks. også i Mongoliet). Teltene er opvarmede med
brændeovne og ganske komfortable. Under selve jagten må man
være indstillet på, at man af og til bor i meget primitive telte, eller
sågar klippehuler. Det er derfor vigtigt, at man medbringer en
rigtig god sovepose, samt et liggeunderlag.

Før og efter jagten, (afhængig af flyforbindelse) bor man på et
godt hotel i Bishkek.

Under jagten er der ophold i jagtområdet med helpension, og
jagtlederne gør deres bedste for at servere gode og nærende
måltider. Dog bør man være opmærksom på, at det ofte kan være
svært at skaffe de ønskede forsyninger, så vi anbefaler, at man
også medbringer lidt forsyninger hjemmefra i form af f.eks.
pulversuppe, tørkost, rugbrød, chokolade, energibar etc.
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PARTNERPARTNER

Partner i AsienPartner i Asien

Vores partner er en af de mest erfarne outfittere på markedet for
jagt i Asien. Flere af guiderne er uddannet vildtbiologer,
professionelle jagtguider og er alle 100 % dedikeret til deres job.

Deres førsteprioritet er at give dig en første klasses jagtoplevelse
og hjælpe dig med at få dit ønskede trofæ.

Vores partner vil sørge for tolk til dig samt møde dig i lufthavnen
og hjælpe med alle formaliteter etc.

Endvidere er vores partner godkendt til at eksportere trofæer, så
de vil sørge for at dit trofæ kommer sikkert hjem til dig.
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REVIRREVIR

Revir - Jagt på Marco Polo i KirgisistanRevir - Jagt på Marco Polo i Kirgisistan

Der findes 3 underarter af argali i Kirgisien: 1. Marco Polo, 2. Tian-
Shan Argali, 3. Hume Argali.

Marco Polo Sheep (Ovis ammon polii) finder man i bjergene i den
sydlige del af landet, fra Naryn floden og op til grænsen til Kina.
Normalt er Marco Polo i Kirgisien ikke helt så store som dem i
Pamir bjergene i Tadjikistan. Trofæstørrelsen ligger normalt på 50
til 53” (125 – 135 cm). Argaliens foretrukne levesteder er åbne
forholdsvis flade bjerg plateauer, beliggende i 3.500 – 4.500
m.o.h.

Tien Shan argali (Ovis ammon karelini) finder man i den vestlige
del af Tian Shan bjergene. Den ligner meget Marco polo argalien,
men hornene er generelt tykkere, og har en mere tæt kurve.

Kirgisien er også kendt for at huse Hume Argali (Ovis ammon
humei), hvis nordlige grænse er Naryn floden og sydlige grænse
er  den centrale del af Ferganskiy bjergene.

Base camp er normalt beliggende i ca. 3.000 m.o.h. og det lokale
terræn tillader brug af henholdsvis heste og af og til 4x4 køretøjer.

I campen er der professionelle guider, kok og hjælpere. Vor
partner råder over en række forskellige jagtområder: Ulan,
Karakolka, Boz-Jalpak, Jany-Jer, Cementi og Emegen,
beliggende i henholdsvis Issyk-Kul og Naryn regionerne.
Jagtområderne er på over 200.000 ha.
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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

10-dages arrangement med ca. 9 jagtdage

Jagtføring 1:1

Skatter og afgifter

Ophold i jagtcamp med helpension

Bil transfer Bishkek – jagtområde t/r

Tolk under hele opholdet

Felt præparation af trofæ

Våbenindførselstilladelse, eksport og CITES papirer

Trofæafgift for 1 Marco Polo vædder uanset størrelse

Flybillet til og fra Bishkek

VIP service i lufthavnen €200

Hotel og måltider i Bishkek før og efter jagten

Visa

Alkohol

Personlige udgifter

Evt. overvægt på fly

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

Hjemsendelse af trofæer

Dip & Pack

Drikkepenge

Mere

På denne jagt vil det også være muligt at jage Mid-Asian ibex mod en trofæafgift på USD 5.595,- samt ulv (trofæafgift USD 1.895,-).

Hvis der ikke er chance til Marco Polo, tilbagebetales USD 6.000,-
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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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VILDTARTERVILDTARTER

Jagt på Marco Polo i KirgisistanJagt på Marco Polo i Kirgisistan

Argali/Marco Polo
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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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