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Bezoar ibexen är den största av medlemmarna i Ibex-familjen och Turkiet är ett av de länder där denna

imponerande ibex kan jagas.

Svår jakt Kräver god fysisk kondition Inkvartering i hus Bergsjakt Pürschjakt
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Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

 Bezoarjakt i Turkiet Bezoarjakt i Turkiet

Höjdpunkter

Ett av de få länder, där denna imponerande ibex
kan jagas
Vår partner har förstklassiga koncessioner kring
Antalya och i östra Turkiet.
Fysiskt krävande jakt
Genomsnittlig troféstorlek i jaktområdet växlar
mellan 95 och 120 cm

Överblick

Är du bergsjägare? I så fall vill den ansträngande jakten på
den största ibex av dem alla – bezoar ibex – helt säkert
falla dig i smaken! En stor bagge har vanligtvis en trofé
som mäter från 90 cm och upp mot 135 cm. Turkiet är ett
av de få länder där bezoar ibexen är jaktbar och vår
partner i Turkiet förfogar över första klassens koncessioner
omkring Antalya och i Turkiets östliga del. Brunsten, som
infaller i november och december, föredras av många
jägare, men praktiska erfarenheter från de senaste
säsongerna har visat att januari till mars också erbjuder
utmärkt jakt. Det säger sig själv att denna jakt förutsätter
en mycket god fysisk kondition.

Jaktperioden är från 1 augusti till 31 december samt från 1
januari till 31 mars. Brunsttiden i november och december
är många jägares favorit period, men perioden från januari
till mars har också visat riktigt goda resultat. I augusti och
september får man räkna med en svår jakt, då ibexen i de
varma månaderna söker sig högt upp i bergen.

Våra jägare flyger till Istanbul och därifrån vidare med
inrikesflyg. Här blir man hämtad på flygplatsen av en
representant från vår samarbetspartner och körd till reviret.

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
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UPPEHÄLLEUPPEHÄLLE

Uppehälle - Bezoar jakt i TurkietUppehälle - Bezoar jakt i Turkiet

Ofta är man under en ibexjakt förhållandevis långt borta från
större städer. Det är generellt så i Turkiet, att man endast finner
hotell av internationell standard  i de större städerna, därför blir
man oftast inkvarterad på en pension eller ett mindre hotell i
närheten av jaktområdet. Boendet ligger normalt i ett mindre
samhälle eller ut på landet. Förvänta ingen stor lyx, men det är
normalt rent och trevligt, med privat bad och toalett på rummet.
Under jakten är det inkluderat uppehälle med helpension. Frukost
och middag äts på hotellet och man får lite picnic-lunch med ut
under jakten. Maten är typiska turkiska rätter och i Turkiet äter
man som bekant inte griskött.

Emellanåt sker jakten långt uppe i bergen och då det rent
logistiskt är allt för omständigt att ta sig ner varje kväll, så
övernattar man i ganska primitiva bergsstugor, tält eller ibland
grottor uppe på berget. Man bör ta med sig sovsäck och
liggunderlag.. Förplägnaden blir naturligtvis också fältmässig. Man
blir innan avresa informerad om det kan bli aktuellt att övernatta
på detta vis. Vi kan också, om det specifikt önskas, arrangera
jakten såatt man hela tiden bor på berget.

Priserna är baserade på boende i delat dubbelrum, så om man vill
ha enkelrum utgår det ett tillägg för detta.
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PARTNERPARTNER

GönyeGönye

Vår partner i Turkiet, Gönye Hunting Activities är en av de absolut
mest betydande och största aktörerna på den turkiska
jaktmarknaden. De har sitt huvudsäte i byen Konya i centrala
Turkiet och de kan 2017 fira 20-års jubileum. De har under åren
byggt upp en stor och professionell organisation med goda
jaktguider, tolkar, chaufförer etc. Vi har samarbetat med Gönye
sedan 2008. Jaktguiderna är generellt mycket erfarna och har en
indgående kunskap om de revir de jagar i. Några talar lite
engelska eller tyska, men man ska inte förvänta sig några stora
språkkunskaper.

För jakt på det anatolska vildsvinet rår Gönye över imponerande 3
miljoner hektar i totalt 15 olika område av Turkiet,. Här arrangerar
man både individuell jakt samt drevjakter.  De erbjuder också 11
olika revir i Taurusbergen för jakt på den mycket åtråvärda bezoar
ibex. Dessutom erbjuder man jakt på det ovanliga Konya
sheep,på anatolsk råbock och hjort, samt på anatolsk gazelle och
anatolsk gems. På jakt i Turkiet är jaktguidningen i stort sett alltid
1:1, bortsett naturligtvis från drevjakter.

Generellt får man säga, att när man är på jakt i Turkiet möter man

mycket stor vänlighet och tillmötesgående från de turkiska
värdarna, men det är också viktigt att förstå att det är en
annorlunda kultur och livsinställning man möter.
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JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

BezoarBezoar

Vår partner råder över en hel del olika jaktområde. Områdena i de
östliga Taurusbergen är belägna 150-300 km från Antalya
flygplats och det jagas på 1.500 – 2.600 m höjd.

De västliga Taurusbergen ligger förhållandevis nära Antalya och
jaktområdena är belägna 50 – 280 km från Antalya flygplats. Här
är det olika svårighetsgrader och några område är fysiskt mer
ansträngande än andra.

Vår partner råder också över jaktområde i den nordöstliga delen
av Svartahavs regionen också beläget på 1.500 – 2.600 m höjd.
Dessa område är öppna för jakt och har också de senaste åren
producerat verkligt fina troféer.

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 5



Specifikation av priser
Pris och info på din resa

Priser
Beskrivning möjliga datum Pris från (per person)

Pris pr. jägare 25. maj 2023 - 25. december 2023 SEK 172.495,00:-

Prisen inkluderar Prisen inkluderar inte

5 dagar jakt 1:1

6 dagars uppehälle med helpension

All transport under jakten

Transfer mellan flygplats och jaktrevir t/r

Jaktlicens och avgifter

Trofé för 1 Bezoar Ibex upp till 105 cm

Trofé över 105 cm, avräknas med € 200,- pr. cm

Tillägg för enkelrum € 35,- pr. nat

Flybilletter og lufthavnsskatter 

Veterinärbesiktning/handlingar € 100,-

CITES € 450,-

Skinning € 250

Hemtransport av troféer € 1000,-

EU-ansvarsförsäkring SEK 89,-

Jaktrese- och avbeställningsförsäkring

Dricks

Om du inte får en chans (350m) eller ger ett skott till Bezoar, kommer EUR 3.000,-  att återbetalas. (för specialerbjudanden

återbetalas EUR 1.500,-)

Alternativt kan jakten ombokas för den aktuella jaktsäsongen, men inte mars, för EUR 3.000, -
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Bezoar
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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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