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Upplev en intensiv brunstjakt på dovhjort i några fantastiska områden i hjärtat v Slovakien. Jakten bedrivs

på privata jaktområden med goda viltbestånd och med gamla fina jakttraditioner.
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Överblick

Upplev en intensiv brunstjakt på kapitala dovhjortar i
Slovakien hos våra kompetenta partner. Våra partner
förfogar över några riktigt bra revir med stora bestånd av
dovvilt, och det är riktigt goda möjligheter att nedlägga en
kapital trofé och man kan förvänta sig hjortar i troféklassen
2,5-5 kg. Jakten bedrivs morgon och kväll, under ungefär
2-3 timmar.

Jagar man mitt under dovhjortens högbrunst, är det möjligt
att man jagar hela dagen, eftersom hjortarna kan bröla
hela dyngnet. När man nedlagt sin hjort, har man möjlighet
att fortsätta jakten på hondjur och kalvar eller några av de
andra jaktbara viltarterna. Man väljer själv om trofén ska
kokas ren och blekas, eller om trofén skall förberedas för
bogmontering eller liknande. Outfittern är behjälplig med
hemtransport v trofén.

Bästa jakttid:

Oktober- i samband med dovviltets brunstperiod.

Jägarna inkvarteras på ett närliggande hotell eller
Gasthaus i rum med enskilt bad och toalett. Det finns
restaurang på hotellet och det finns goda möjligheter att
smaka något av den goda slovakiska maten. Priset för en
valig måltid är € 5-10. Frukost är inkl. i priset. Önskar man
mera privata boenden är det på vissa revir också möjligt
att bli inkvarterad i en jaktlodge i jaktområdet mot ett
merpris, eftersom det blir en privat kock till förfogande
under hela jaktuppehållet. Lodgen är normalt belägen i
skogen och passar för 4-10 jägare åt gången.
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Flygresan ska planeras till antingen Budapest, Bratislava
eller Wien, beroende efter vilket jaktområde man ska
besöka.

På flygplatsen möter en chaufför, som transorterar jägarna
till inkvarteringen i bil eller minibuss beroende på gruppens
storlek. Körtid 1,5 - 2.5 timme.
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UPPEHÄLLEUPPEHÄLLE

Uppehälle - SlovakienUppehälle - Slovakien

Jägarna inkvarteras på ett närliggande hotell eller guesthouse, i
rum med eget bad och toalett. Det finns restaurang på hotellet,
där man kan köpa sina måltider (frukost ingår), samt en trevlig
bar. På en del hotell finns också möjlighet att utnyttja lyxiga
wellness-avdelningar. Önskar man ett mera privat boende, är det
på vissa revir också möjligt att bli inkvarterad på en jaktlodge i
närheten av jaktområde. Lodgerna ligger normalt ute i skogen och
passar till sällskap på 4-10 personer.

Vid uppehälle på hotell, står man själv för sina måltider och det
finns goda möjligheter att provsmaka den läckra slovakiska
maten. Priset för en normal måltid är ca 5-10 €. Frukost är
inkluderat i priset.

Skulle man välja att bli inkvarterad i en jaktlodge i skogen, så är
det vanligtvis en privat kock som lagar mat under hela vistelsen.
Man ska inte förvänta sig stora gourmetmåltider, men goda
måltider som kan mätta även de mest utsvultna jägare.
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PARTNERPARTNER

Partner i SlovakienPartner i Slovakien

Vår goda partner Tomás, är en ny jaktarrangör i Slovakien. Han
erbjuder jakt i stora delar av landet, på alla de jaktbara viltarterna.
Han samarbetar med några av slovakiens bästa privata
jaktområde, och han gör ett stort förarbete med att välja ut de
bästa områdena till de besökande jägarna.

Vår partner är mycket noga med kvaliteten på jakterna och som
vår kund kommer du alltid till utprovade revir med jaktorganisation
av hög klass.

Här erbjuds välorganiserade drevjakter för större grupper, samt
kronhjortsjakt, dovhjortsjakt, mufflonjakt och hondjursjakt.

Diana och Hunt in Slovakia är din garanti för en god upplevelse
på din jaktresa till Slovakien.
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JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

Jaktområde i SlovakienJaktområde i Slovakien

Våra slovakiska jakter på kronhjort, dovhjort, mufflon, råbock,
vildsvin och hondjur, arrangeras huvudsakligen på privata
revir/jaktklubbar, vilka varierar i arealstorlek från 2.000 - 10.000
hektar. Beroende på revirens storlek och jägarens önskemål om
viltarter, kan man byta revir från dag till dag, så jakten matchar
önskemålen. Det finns goda möjligheter till stora troféer.

Slovakien har gamla fina jakttraditioner och man sätter en ära i
god jakt och viltvård. Därför är Slovakien också känt för sina stora
viltstammar av alla de vanliga europeiska arterna.

Man jagar i en storslagen natur, med kuperade och bergiga
område, som växlar med stora skogar och lantbruksarealer – en
idealisk biotop för viltet och utmärkta marker för trevliga drevjakter
samt hjort- och mufflonjakter.
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Specifikation av priser
Pris och info på din resa

Priser
Beskrivning möjliga datum Pris från (per person)

Pris per. jägaren v. min. 2 jägaren 1. oktober 2023 - 31. oktober 2023 SEK 11.995,00:-

Prisen inkluderar Prisen inkluderar inte

4 dagar jaktuppehåll på hotell / Gasthaus i dubbelrum

3 dagar jakt (6 smygjakter)

Frukost inkluderat

All transport under jakten

Transport från och till flygplatsen

Slovakisk jaktlicens och jaktförsäkring

Flygresa/transport till och från Slovakien

Tillägg vid endast 1 jägare SEK 3.695,-

Trofédeposition SEK 10.000,-

Mat och dryck utöver frukost

Tillägg för enkelrum, SEK 440,- per dag

Renkokning och blekning av troféer € 120,-

Ev. konservators arbete och hemtransport av troféer

Ev. uppgradering till helpension och uppehåll i

jaktlodge, SEK 3.695,- per jägare (vid minst 4 jägare)

Dricks till jaktguider

EU Ansvarsförsäkring SEK 89,-

Allt som inte är nämnt under ”priset inkluderar”

HAR DU
NÅGRA
FRÅGOR?

STEN SJÖGREN
Email: sts@diana.dk
Telefon: 070-830 53 43

CARL CARLSSON
Email: Carl@diana.dk
Telefon: 072-352 56 66

MIKAEL OLSSON
Email: micke@diana.dk
Telefon: 073-977 81 26

PEDER BRÄNNSTRÖM
Email: pbr@diana.dk
Telefon: 070 606 46 00

© Limpopo & Diana Jaktresor 2023 www.jakt-resor.se Sida 7



Trofèprislista

 Trofén vikt SEK SEK/ per 10 g

Dovhjort upp till: 2,49 kg SEK 9.995 -

Från:   2,50 kg SEK 9.995 + SEK 128,00

   3,00 kg SEK 16.395 + SEK 210,00

   3,50 kg SEK 26.895 + SEK 360,00

 4,00 kg SEK 44.895 + SEK 525,00

Spetshjort - SEK 1.795 -

Skadeskjutning - SEK 9.495 -
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VILDTARTERVILDTARTER

Dovhjortsjakt i SlovakienDovhjortsjakt i Slovakien

Dovhjort/Dovvilt (Europa)

Viltarter som eventuellt kan köpas till

Vildsvin (Europa) Muflon (Europa) Kronhjort/Kronvilt (Europa)
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Om ossOm oss

Limpopo & Diana Jaktresor

Limpopo & Diana Jaktresor Limpopo Travel och Diana

Jaktresor - som i dag är ett och samma företag – är byggt

på mer än fyrtio års erfarenhet i jaktresebranchen. Diana

Jaktresor startades i Svenborg, Danmark redan 1974 av

den internationelle jaktreseprofilen Jan Krossteig, som än i

dag är aktieägare och styrelseordförande för koncernen.

Under åren som gått har verksamheten vuxit till att vara

världens största jaktresebyrå, med partners i mer än 40

länder och kunder från hela världen. Detta har endast varit

möjligt i kraft av våra kunders förtroende för vår

verksamhet, för våra partners och för den service vi

erbjuder. Vi sätter en stor ära i att en väsentlig del av våra

kunder är stamkunder som reser med oss ofta och som

rekommenderar oss och som tar med sig nya kunder på

jaktresorna och in i vår verksamhet.

Marknaden för jaktresor har aldrig varit mer kaotisk än nu.

Ett myller av små och medelstora byråer har alltid funnits

på marknaden, men de senaste åren har internet på allvar

öppnat upp möjligheten för direkta bokningar och

arrangemang via mer eller mindre transparanta

”förmedlare” och utländska byråer. 

Många jägare blir brända på ”billiga” arrangemang som

inte motsvarar utfästelser och förväntningar och som inte

heller utfaller till belåtenhet. Det är först när det går galet

som det går upp för den olycklige och besvikne kunden

vad skillnaden mellan en god Dansk byrå- med den

trygghet detta innebär- och ett tveksamt utländskt

erbjudande innebär.

Vi erbjuder våra kunder en enastående trygghet. Våra

erfarna medarbetare känner våra destinationer och kan

erbjuda en synnerligen kvalificerad och god rådgivning

baserad på kundens individuella önskemål. Bokar man sin

jaktresa genom oss är man säkrad vid eventuell konkurs,

genom den danska Resegarantifonden. Vårt mångåriga

medlemskap i Dansk Resebyråförening är en säkerhet för

professionell hantering genom hela jaktresan, även vid de

tillfälle något inte går helt enligt plan. Som kund hos oss

kan man räkna med uppbackning och hjälp dygnet runt via

vår nödtelefon.
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