
MUFLONJAGT I UNGARNMUFLONJAGT I UNGARN

Vil du have stærke mufloner - Så prøv muflonjagt på eksklusivt statsrevir lidt nord for Balatonsøen i Ungarn.

Med mulighed for at nedlægge kronvildt og vildsvin

Udfordrende jagt Kræver moderat god fysisk
form

Indkvartering i lodge Bjergjagt Pürschjagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Muflonjagt i UngarnMuflonjagt i Ungarn

HØJDEPUNKTER

Ungarn er hjemsted for stærke bestande af
mufloner
Store hornlængder på revirets mufloner
Kuperet og meget smukt terræn med 70%
løvskov
Mulighed for at kombinere med jagt på vildsvin og
kronhjort

Overblik

Mange jægere drømmer om jagt på stærke
muflonvæddere. Præcis som det er tilfældet for det meste
andet europæiske storvildt er Ungarn også hjemsted for
stærke bestande af mufloner.

På dette revir kan man forvente hornlængder i 85-90 cm -
klassen med enkelte eksemplarer i omegnen af 95 cm. På
reviret er der desuden en stærk kronvildtbestand med -
efter ungarske forhold - moderate kronhjorte trofæer på op
til ca. 8 kg.

Jagten

Jagten finder sted morgen og aften, og hver jæger får
tildelt sin egen professionelle ungarske jagtfører. De
ungarske jagtfører er meget veludannet, og kan med
sikkerhed vurdere trofæernes størrelse. 

Vildsvinestammen er ligeledes stærk og i sæsonen kan
jagten på de tre arter kombineres efter ønske. Vildsvinene
jages også på revirets drivjagter om efteråret/vinteren, som
normalt er af rigtig god kvalitet. 

Indkvartering 

Jægerne indkvarteres i hyggelig jagtlodge på reviret eller -
om så ønskes - på en hyggelig pension af god standard i
den nærmeste by. En jagt i Ungarn - med alle dens
urgamle traditioner - er en oplevelse for livet. En
muflonjagt er bestemt ikke nogen undtagelse!

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: ajf@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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

Ophold - Muflonjagt i UngarnOphold - Muflonjagt i Ungarn

Man indlogeres i jagtområdets egen hyggelige 1. klasses jagthotel
Alsópere, som er beliggende midt i en idyllisk skovområde i
reviret. Rundt om hotellet finder man også en 6 hektar stor privat
park. 

Hotellet råder over 14 værelser og i alt 31 senge. Rundt om
hotellet finder man også en række mindre indkvarteringer, hvor
det er muligt at blive indkvarteret i mere private rammer. 

Måltiderne serveres i den tilhørende restaurant, som sørger for
gastronomiske oplevelser, som udover de typiske retter fra det
ungarske køkken også tilbyder lokale specialiteter og en varieret
menu af fantastiske vildtretter.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: ajf@limpopo.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: ajf@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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

Revir - Muflonjagt i UngarnRevir - Muflonjagt i Ungarn

Dette eksklusive statsrevir er på 17.000 ha og ligger lidt nord for
Balatonsøen og strækker sig hen over Bakony-bjergene. Det er et
kuperet og meget smukt terræn med 70% løvskov.

Der er en god og blandet vildtbestand, med bl.a store muflon’er
(85 – 90 cm) og kronhjorte op til 8 kg, men reviret er også kendt
for sin fremragende bestand af vildsvin, som bl.a. kan jages på
revirets drivjagter om efteråret/vinteren. 

 

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: ajf@limpopo.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)

Pris pr. jæger 1. oktober 2023 - 21. februar 2024  7.495,00,- Kr.

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

4 dages jagtophold i jagtlodge inkl. helpension (baseret

på dobbeltværelse) 

3 dages jagt med jagtføring 1:1 (6 outings)

Ungarsk jagttegn og forsikring

Alle gebyrer og licenser 

Fly til Budapest eller Wien, ca. kr. 2.500,-

Transfer til reviret, ca. EUR 300-400 for op til 3 jægere

Kørsel under jagten, EUR 1,50, - pr. km betales direkte

Trofædepositum, 50% af ønsket trofæstørrelse

Endelig afregning af trofæafgifter, samt priser på skind

mm.

Trofæopmåling kr. 240,- pr. stk

Drikkevarer, drikkepenge etc.

EU-Ansvarsforsikring DKK 59,- per person

Alt som ikke fremgår under prisen inkluderer

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: ajf@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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

MUFLON

Muflonvædder

Længde af horn DKK DKK/cm

op til 69,99 cm 12.950,- -

70,00 - 74,99 cm 13.895,- 720,-

75,00 - 79,99 cm 17.495,- 1.100,-

80,01 - 84,99 cm 22.995,- 1.400,-

85,00 - 89,99 cm 29.995,- 1.600,-

Fra 90,00 cm 37.995,- 2.700,-

Anskydning = 50% af estimeret trofæstørrelse

OBS: De fleste revirer ikke nedlægger unge væddere under 70 cm hornlængde.

C.I.C point:

Bronze: 185-194,99

Sølv: 195-204,99

Guld: fra 205 

 

Afskydning af hundyr: 

Muflonfår og lam  DKK  795,-

Kronhind/kalv      DKK 1.435,-

 

VILDSVIN (Individuel jagt)

Keiler/tænder DKK DKK/mm

Op til 13,99 cm 3.600,- -

Fra 14,00 – 15,99 cm 5.400,- + 135

Fra 16,00 – 17,99 cm 8.100,- + 180

Fra 18,00 cm 11.700,- + 315

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: ajf@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26
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Anskydning 1.800 -

Vildsvin (brækket vægt)  

Op til 50 kg DKK 1.080,-

So fra 50 kg DKK 3.150,-  

Anskydning frishling/überläufer DKK 540,-

Anskydning so DKK 1.575,-  

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: ajf@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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

Muflonjagt i UngarnMuflonjagt i Ungarn

Muflon (Europa)

Vildtarter der eventuelt kan tilkøbes

Vildsvin (Europa)

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: ajf@limpopo.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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