
JAKT PÅ IBEX IJAKT PÅ IBEX I
KIRGIZISTANKIRGIZISTAN

Det går en stor ibex och väntar på dig på ett berg nära gränsen till Kina…. Hur länge ska den vänta?

Ansträngande jakt Kräver god fysisk kondition Inkvartering i vildmarken Bergsjakt Pürschjakt

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



Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

Jakt på Ibex i KirgizistanJakt på Ibex i Kirgizistan

Höjdpunkter

Ett oförglömligt jaktäventyr i mitten av en helt
orörd natur
Utmanande jakt på fantastiska bergslandskap
Stora lager av mellan asiatiska stenbock
Obeskrivlig scenery

Överblick

I sällskap med guiden beger man sig på hästrygg långt ut i
terrängen för att finna det önskade viltet. Ofta varar dessa
utflykter flera dagar och man övernattar i så fall i medtagna
tält eller grottor. En verkligt bra sovsäck är en bra
investering i utrustningen.Det jagas på höjder på upp till
4.500 m.o.h., vilket i sig är en fysisk utmaning. När en
lovande trofé spåras inleds en ofta lång och ansträngande
pürsh till fots.

Man får vara förberedd på skothåll på flera hundra meter
under vanskliga förhållande. Till gengäld belönas
ibexjägarens ansträngningar ofta med troféer på över en
meter – vid vissa tillfälle upp till imponerande 130 cm.
Marco Poloerna i området har i genomsnitt på 48”-55”.
Och naturscenarier som förekommer fastnar på näthinnan
och kan inte beskrivas med ord – det ska helt enkelt ses
och upplevas med egen kropp!

Resplan

dag 1: Avresa till Bishkek.

dag 2: Ankomst tidigt på morgenen till Bishkek. Du blir
mottagen av en av jaktarrangörens medarbetare. Därefter
transfer till jaktområdet (ca 9 timmar).

dag 2-7: Jakt, uppehälle i campen/jaktområdet.

dag 8: Körning till flygplatsen, hemresa.

Viltarter
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I den sub-alpina bergszonen i Kirgisien är bestånden av
stenvilt en av de bästa i världen och troféerna är generellt
också av god kvalitet. Genomsnittet ligger på omkring 1
meter, men naturligtvis blir det av och till nedlagt ännu
större troféer. På ibexjakten är det också möjligt att
kombinera med jakt på varg. Våra jaktområde ligger i den
östra delen av landet. Som nämnts jagas det uteslutande
från hästryggen, och när man har fått syn på en lovande
ibex fortsätter jakten till fots. Jaktlägren ligger på ca 3 000
m ö h och man jagar i nivåerna mellan 3 000 och 4 500 m ö
h.

Jaktperioden är från 15:e augusti till 15:e december samt
från 15:e februari till 31:a mars.
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UPPEHÄLLEUPPEHÄLLE

Uppehälle - Jakt på Ibex i KirgizistanUppehälle - Jakt på Ibex i Kirgizistan

Under jakten bor man beroende av jaktområde antingen i läger
uppbyggt av mobila husvagnar i hytter av trä eller i de traditionella
jurter (kirgiziska runda tält, som man hittar på många ställen i
Asien, tillexempel också i Mongoliet). Tälten är uppvärmda med
kamin och ganska komfortabla. Under själva jakten får man vara
inställd på att man från och till bor i mycket primitiva tält eller i
grottor. Det är därför viktigt att man tar med en riktigt bra sovsäck
och ett liggunder.

Före och efter jakten, (beroende av flygförbindelse) bor man på
ett bra hotell i Bishkek.

Under jakten är det uppehälle i jaktområdet med helpension, och
jaktledarna gör sitt bästa för att servera goda och näringsrika
måltider. Man får tänka på att det ofta kan vara svårt att skaffa de
önskade provianterna, så vi rekommenderar, att man tar med lite
proviant hemifrån i form av tillexempel pulversoppor, hårdost,
knäckebröd, choklad, energibar etc.
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PARTNERPARTNER

Partner i AsienPartner i Asien

Vår partner är en av de mest erfarna på marknaden för jakt i
Asien. De flesta av guiderna är utbildade viltbiologer,
professionella jaktguider och alla 100 % engagerade i sitt jobb.

Deras högsta prioritet är att ge dig första klassens jaktupplevelse
och hjälpa dig att få din önskade trofé.

Vår partner sörjer för tolk till dig samt möter dig på flygplatsen och
hjälper till med alla formaliteter etc.

Vidare är vår partner godkänd till att exportera troféer, så de
ordnar så att dina troféer kommer hem på ett säkert sätt.
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JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

Jaktområde - Jakt på Ibex i KirgizistanJaktområde - Jakt på Ibex i Kirgizistan

Du kan njuta av Tien-shans storslående och imponerande
panorama på hela turen. Denna jakt är inte endast en trevlig tur
på hästryggen i det enastående vackra landskapet. Dessa berg är
inte endast en fröjd för ögat utan också hårt arbete för kroppen
när man ska pürscha sig in på stenbocken. Jaktområdena har ett
stort viltbestånd med ett stort antal kapitala stenbockar då det
endast är få troféjakter.
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Specifikation av priser
Pris och info på din resa

Priser
Beskrivning möjliga datum Pris från (per person)

Pris pr. jägare vid min. 2 jägare (2:2) 15. augusti 2023 - 26. november 2023 SEK 95.495,00:-
(Följeslagare SEK 28.595,00:-)

Prisen inkluderar Prisen inkluderar inte

Jaktguide 1:1, 5 dagar

Flygresa Köpenhamn – Bishkek t/r

Uppehälle i jaktområdet med helpension i enkel

inkvartering, 6 nätter

Tolk för gruppen

All transport under jakten

Troféavgift för en ibex oavsett troféstorlek

Licenser och veterinärpapper

Vapentillstånd

Fältpreparation av troféer

CITES certifikat för ibex

Hotellövernattningar i Bishkek

Visum (fås vid inresa 120 EUR)

VIP service på flygplatsen 100 EUR vid ankomst och

100 EUR vid avresa

Alkoholhaltiga drycker

Dricks

EU-ansvarsförsäkring SEK 89,-

Hemtransport av troféer

Mer

Troféavgifter för nr. 2 ibex Euro 4.620,-, varg Euro 2.875,-

HAR DU
NÅGRA
FRÅGOR?

STEN SJÖGREN

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

MIKAEL OLSSON

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

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



Växelkurs

Priset på denna resa är under förhandling, då vi avvaktar och tar hänsyn till kursändringar, och det slutliga priset för resan kommer att
avtalas närmare.
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VILDTARTERVILDTARTER

Jakt på Ibex i KirgizistanJakt på Ibex i Kirgizistan

Ibex/Stenbuk (Asien)
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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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