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Vi har nu tecknat avtal med en av de bästa outfitterna i Rumänien. Genom detta, kan vi glädja oss åt att

kunna erbjuda jakter på europeisk brunbjörn, jakter med riktigt hög framgångsfaktor.

Ansträngande jakt Kräver moderat kondition Inkvartering i lodge Pürschjakt

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



Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

Europeisk brunbjörn i Rumänien (stängd för...Europeisk brunbjörn i Rumänien (stängd för...

Höjdpunkter

Otroliga möjligheter att lyckas
Jakten är klassisk vakjakt – men under hösten
kan de också kombineras med pürsch
Erfarna jaktledare
Möjlighet finns också att skjuta galt och varg
(under vinterjakten)

Överblick

Jakterna är typiska vakjakter. Du sitter med din jaktguide i
ett komfortabelt torn och väntar på att björnen ska dyka
upp på åtelplatsen.

Vinterns jakter kan också kombineras med smygjakt på
björnarna, då de äter i stora område med kråkbär.

Det är din jaktguide som avgör vilken jaktform som ger det
bästa resultatet.

Ofta kommer våra jägare att se många olika björnar under
jakten och det är oftast en fråga om att hitta en björn som
uppfyller de önskemål du angett.

Vår partner har en framgångsfaktor på 100 % under de
senaste 5 åren.

Jaktområdena ligger ca 2-3 timmars körning från Sibiu. Det
är också möjligt att under jakten nedlägga vildsvinsgaltar
och varg (under vinterjakten).

Det nedläggs varje år björnar på 400 - 500+ CIC-points
(Skinn). Observera att guldmedalj startar vid 300 CIC.

Jaktsäsongen

15.03-15.05, 01.09-31.12

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

Transylvania Transylvania 

Vi prioriterar att inkvartera vår jägare i enkelrum, om inget annat
önskas för då kan detta också arrangeras. Våra jägare inkvarteras
vanligen på någon hygglig liten pension eller i ett jakthus. Bägge
inkvarteringarna är utrustade med nödvändiga faciliteter och
ligger antingen mycket nära reviret eller på själva reviret för att få
den bästa möjliga service för våra jägare. På några av jaktresorna
till denna destination finns också möjlighet för att uppgradera
inkvarteringen till ett rum på ett slott – mot tillägg.

På alla våra resor till Rumänien är helpension inkluderat i priset.
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PARTNERPARTNER

Partner i RumänienPartner i Rumänien

Vår partner i Rumänien är bland de absolut bästa- du kommer
därför som vår kund alltid att anlända till genomtestade revir och
uppleva en organisation av högsta kvalitét. Han har över 15 års
erfarenhet av att arrangera jakter i Rumänien och den stolta
rumänska jakttraditionen kommer att vara en stor del av din
totalupplevelse.

Vår partner är vår garanti för professionellt förvaltade revir med
bra avskjutning och för en löpande och snabb uppföljning på
eventuella problem. Hunt & Travel Transylvania borgar för kvalitét
på våra arrangemang i Rumänien.
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JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

Transylvania Transylvania 

Dovhjort:
Alla våra revir är på minst 7 500 ha och ligger i första hand i lägre
områden. Områdena är ofta lätt kuperade med skog, dungar, och
ridåer som är nästintill en perfekt biotop.

Bock:
Våra bockrevir ligger i den centrala delen av Rumänien och vi har
också tillgång till områden ett par timmars bilresa från Bukkaret.
Alla våra revir är på minst 7 500 ha och ligger framförallt i lågt
liggande landskap med lantbruk som odlar majs, solros, vete och
naturligtvis de stora ängarna som råviltet älskar att uppehålla sig
på. Områdena är ofta lätt kuperade med skog, dungar och ridåer
som ger en nära nog perfekt biotop för råvilt och inte minst en
fantastisk scen för många spännande smygjakter fram mot
bockarna. Mot en mindre betalning (lokal) kan det arrangeras jakt
från häst och vagn.

Kronhjort, björn och drevjakt:
Vår partner har åtskilliga områden i Transylvanien att välja mellan.
Han är hela tiden i kontakt med de lokala ”game keepers” och
det är för att försäkra sig om att våra jägare har möjlighet att

nedlägga stora troféer.

Gems:
Jakten börjar ofta tidigt på morgonen med uppstigning, således
att man från gryningen är klar med kikaren på ett ”hot spot”
varifrån man har god överblick. Efter att en bra gems är
lokaliserad startar jakten igen. Det bästa är att man jagar
utmed berget eller neråt. I enskilda områden är det möjligt att
övernatta primitivt i en stuga man hyr, på så sätt sparar man tid
vid de dagliga upp- och nerstigningarna.
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Specifikation av priser
Pris och info på din resa

Priser
Beskrivning möjliga datum Pris från (per person)

Prisen inkluderar Prisen inkluderar inte

Mottagning på Sibiu flygplats vid inresa

Transfer flygplats- jaktområde tor

All transport under jakten

5 dagars uppehälle med helpension och alkoholfria

drycker

4 dagars jakt med professionell jaktguide

Rumänsk jaktlicens

Trofémätning enligt CIC-metoden

Trofébehandling

Flyg till Sibiu tor

Troféavgifter

Exportdokument (CITES & EU-vet) EUR 100.

Jaktrese- och avbeställningsförsäkring

Nedpackning och hemsändning av troféer.

Alkoholhaltiga drycker, dricks, samt allt som inte

nämnts under ”priset inkluderar”

EU-Ansvarsförsäkring SEK 89,- per person
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Troféprislista

CIC POINT SEK

Upp till 350 55.800:-

351-400 78.120:-

Över 401 78.120:-  +  560:- per poäng däröver

Påskjutning, icke funnen: Sek 15.500:-

Bomskott, Sek 3.100:-
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VILDTARTERVILDTARTER

Europeisk brunbjörn i Rumänien (stängd för...Europeisk brunbjörn i Rumänien (stängd för...

Brunbjörn (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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