
JAKT PÅ BARBARY SHEEPJAKT PÅ BARBARY SHEEP

En unik natur i de spanska bergen bildar den perfekta miljön för en traditionell spansk bergjakt på det

eftertraktade Mankefår - möjlighet för både trofédur eller hondjur.

Ansträngande jakt Kräver moderat
kondition

Inkvartering på hotell Bergsjakt Bow jakt Pürschjakt

Tlf.: (+45) 62 20 25 40 | www.jakt-resor.se | info@diana.dk



Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

Jakt på Barbary SheepJakt på Barbary Sheep

Höjdpunkter

Traditionell spansk bergsjakt – unik natur
Ytterst eftertraktad trofé
Fysisk krävande jakt
Trevligt spanskt hotell

Överblick

Vi erbjuder nu en spännande jakt på Barbary Sheep i de
spanska bergen med vår kvalitetspartner Luis. Du kan
välja mellan en troféjakt alternativt en billig jakt på hondjur
som även har horn - Ett perfekt alternativ för nybörjaren!

Barbary Sheep
Mankefåret kommer ursprungligen från norra Afrika och
introducerades till Spanien från Atlasbergen på 1970-talet.
Mankefåret har sedan dess lyckats anpassa sig till den
spanska naturen och lever nu fritt i den sydöstra delen av
Spanien.

Utseendemässigt har mankefåret en ljusbrun päls med en
karakteristisk man på nacke och framben. Storleksmässigt
varierar den från 80 - 100 cm i höjd från axeln och väger
mellan 40 - 140 kg. Både hanen och honan har horn
(större på hanarna) som böjer sig bakåt och når vanligtvis
upp till 50 cm (20 tum). Hornen är släta, med lätta rynkor
som är extra synliga vid basen när djuret mognar.

Mankefår lever huvudsakligen i de bergiga terrängerna i
södra Spanien, där de vanligtvis vistas i stora flockar. Det
går oftast att smyga in på skottavstånd via de många
buskarna som finns i de spanska bergen. Skjutavstånden
varierar från 100-300 meter, beroende på den enskilde
jägarens skjutkunskaper.

Mankefåret är en unik trofé som många jägare gärna vill
ha i sin trofésamling!

Jakten
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Spanien är en av få platser i världen där det är möjligt att
jaga mankefår på fri viltbane.

Jakten sker som spot and stalk i fantastiskt vacker
fjällterräng, där det krävs en god måttlig fysik för att få en
lyckad upplevelse. I jakten ingår skjutning av 1 bagge av
hankön, oavsett storlek, och guiderna försöker alltid
identifiera den största baggen i flocken.

Jaktmarkerna ligger i sydöstra Spanien, som ligger nära
städerna Alicante och Murcia. Det gör även detta till en
perfekt resa att kombinera med turism. Närmaste flygplats
är Alicante och jaktområdena är ca. 1-2 timmar från
Alicante.

Boende
Vi ser till att boendet är noga utvalt så att det ligger så nära
jaktområdena som möjligt. Det kan vara hotell eller mysigt
boende ute på landsbygden och vår outfitter försöker alltid
erbjuda den bästa servicen både vad gäller jakt och
boende.

Jaktperiod
1 oktober - 31 januari (den bästa perioden är i oktober-
november när de är brunstiga.)

Här finns en verklig möjlighet att få en unik jakt- och
naturupplevelse i otroligt vacker terräng.
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UPPEHÄLLEUPPEHÄLLE

HotelHotel

Inkvarteringsställena i Spanien är som oftast på hyggliga hotell
som ligger på landet eller i bergen, och samtidigt också i närheten
av jaktområdet. Det är god standard, oftast med WIFI, välinredda
rum med privat bad och toalett. Våra jägare blir vanligtvis
inkvarterade i dubbelrum med bad och toalett, enkelrum är möjligt
mot tillägg,

Spanien är känt för sin goda mat och sina fantastiska viner.
Paella, Tapas, Gazpacho, ostar och torkade skinkor är bara några
av de områden där Spanien bör sägas ligger i framkanten. Och
inte att förglömma deras fantastiska grönsaker och frukter.
Önskar man sig en gastronomisk upplevelse på sin jaktresa är
Spanien det ideala erbjudandet.

Det är i allmänhet ett bra spanskt kök på våra inkvarteringsställe,
det serveras goda måltider och gott vin. Helpension är inräknat i
priset.

För följeslagare som inte jagar är också Spanien mycket
intressant, Flera av jaktområdena är belägna tätt på gamla
spännande städer med fantastiska byggnadsverk och en rik

kultur. Vädret i Spanien är även i regel bra. Den långa
sommarperioden ger möjlighet till avslappning och solbad.
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PARTNERPARTNER

Luis MiguelLuis Miguel

Vi har arbetat tillsammans med vår partner, Luis Miguel i många
år. Han är duktig och mycket servicevänlig och presenterar våra
jägare gång på gång goda jaktupplevelser. Luis Miguel har stor
erfarenhet i jakt. Han erbjuder jakt på ibex-arterna: Gredos,
Beceite, Sierra Nevada och Rondo, men även jakter på gems,
kronhjort, mankelfår, dovhjort, vildsvin och råbock. Vår partner
arrangerar således alla våra fantastiska välfungerande
bergsjakter i Spanien, och detta visar att vi är mycket nöjda och
tillfreds med samarbetet.

Våra jägare kan lugnt räkna med att vid en jakt i Spanien är det
hög service på alla delarna av jaktuppehållet
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JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

Södra SpanienSödra Spanien

Vår outfitter har ett 20 000 hektar stort jaktområde beläget i
sydöstra Spanien nära staden Almansa, som ligger 1-2 timmars
bilresa från Alicantes flygplats och 1 timme från den vackra
kuststaden Valencia.

Du kan flyga till Alicante eller alternativt till Madrid, varifrån vår
partner möter jägarna på flygplatsen och kör dem till boendet vid
jaktområdet.

Alicante - ca. 2 timmars bilfärd
Madrid - ca. 4 timmars bilfärd

Det är ett bergsområde där Mankefåren trivs otroligt bra och här
får du verkligen en jakt- och naturupplevelse utöver det vanliga.
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Specifikation av priser
Pris och info på din resa

Priser
Beskrivning möjliga datum Pris från (per person)

Pris per jägare ved min. 2 jägare (hondjur) 1. oktober 2023 - 31. januari 2024 SEK 26.995,00:-

Pris pr. jägare (Barbary Bagge) 1. oktober 2023 - 31. januari 2024 SEK 56.995,00:-

Prisen inkluderar Prisen inkluderar inte

2 dages jakt

3 dagars upphälle på hotell inkl. helpension

Engelsktalande guide

All transport i förbindelse med jakten

Mottagning på flygplatsen 

Spansk jaktkort och licens

1 Barbary Sheep uanset störlek

Flyg till Alicante eller Madrid

Trofépræparation betalas direkte €140,-

Export permit € 200, - per trofé

Dricks

Riffelhyra € 150,- betalas direkte

EU-ansvarsförsäkring SEK 89,-

Allt som inte är nämnt under priset inkluderar
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VILDTARTERVILDTARTER

Jakt på Barbary SheepJakt på Barbary Sheep

Barbary Sheep/Manfår
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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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