
BOCKJAKT I SERBIENBOCKJAKT I SERBIEN

Vill du prova bockjakten på ett nytt ställe? Föredrar du stora bockar? Prova bockjakten i Serbien! I regionen

Vojvodina som ligger i nordöstra hörnet av Serbien med gränser till Rumänien i öst, Ungern i norr och

Kroatien i väst, har vi möjlighet till jakt på stora fält-rådjur med troféer i superklass.

Jakten kan bedrivas av alla Kräver inte god fysisk kondition Inkvartering i lodge Pürschjakt

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



Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

Bockjakt i SerbienBockjakt i Serbien

Höjdpunkter

Starka bockar
Högklassiga troféer
Reviren är typiska markrevir i storleksordningen
10 000-15 000 hektar
Täta bestånd av råvilt

Överblick

Reviren i området är typiska lantbruksrevir i
storleksordningen 10.000 – 15.000 hektar med täta
rådjursbestånd.

De många olika grödor som odlas i den fruktbara jorden,
skapar en fantastisk pallett av födoämne och ger därmed
de bästa förutsättningarna för stora troféer.

Guidernas förmågor är ett kapitel för sig, de har verkligen
koll på sina rådjur och deras ingående bedömning av en
bock innan klartecken ges, är en upplevelse i sig själv.

Våra jägare har under säsongen begeistrat kunnat berätta
om hur de observerat över 30 bockar på en enda morgon-
eller kvällstur- varav flera av dem riktigt stora bockar! Man
kan jaga efter prislista, eller kan vi arrangera ett
fastprisarrangemang. 

Så om du letar efter stora bockar till ett bra pris – Åk på
jakt i Serbien!

Jaktsäsong

15. april – 30. september

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

VojvodinasumeVojvodinasume

Det finns många olika möjligheter för uppehälle, men alla revir har
rustika inkvarteringar, men der finns också 1.klassens jaktlodger
eller jakthotell

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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PARTNERPARTNER

VojvodinasumeVojvodinasume

Vi har ett avtal med det största statsrevir i det nordliga Serbien
och har fått tillgång till de bästa jakterna på kronhjort, råbock,
vildsvin och olika fåglar. I Vojovodina regionen som ligger i det
nordöstliga hörnet av Serbien med gränser till Rumänien i öst och
Ungern i Norr har vi nu möjlighet att erbjuda något av den
yppersta jakten i Serbien

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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JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

VojvodinasumeVojvodinasume

Vår partner råder över flera revir i området, som är mellan
10-15.000 ha stora. Der är tal om typiska markrevir, vilket betyder
platt terräng med lite växtlighet, men med grödor av olika slag så
som korn, majs, ärter, klöver samt olika gröntsaker, gräs och
ängar. 

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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Specifikation av priser
Pris och info på din resa

Priser
Beskrivning möjliga datum Pris från (per person)

Prisen inkluderar Prisen inkluderar inte

4 dagars jagtarrangemang inkl. 3 dagar jakt

Jaktledning 2:2, all transport på reviret

Serbisk moms på 20%, undantaget på troféerna,

eftersom momsen betalas tillbaka vid transport till

utlandet. Toféer skall därför sändas hem med officiell

speditör

Serbiskt jaktkort

Inkvartering, jakthotell eller jakthus

Helpension

Fältpreparering och bedömning

Assistance på flygplatsen € 50,- pr. grupp

Tolk

Flyg till Belgrad t/r, ca. SEK 3 000:-

Transfers flygplats - revir, € 0,40/km

Införsel av vapen € 25, (Dinar 2380) betalas på

flygplatsen

Enkelrumstillägg SEK 135:-/natt

Rese- och avbeställningsförsäkring

Dryck och dricks

Hemtransport av troféer

Troféer avräknas efter nedanstående prislista

EU-Ansvarsförsäkring SEK 55,- per person

Mer

Jägarna kan före jakten meddela vilken max storlek av bockar de önskar jaga, så jaktledaren planerar och inriktar sig på det med  +/-

10 % tolerans.

Troféer, som uppnår  national-rekordstatus, får inte tagas med hem.  

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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Trofèprislista (SEK)

Upp till 249,99 gram              SEK 1.255:-
250 - 299,99 gram                SEK 1.885:-
300 - 349,99 gram                SEK 2.515:- + 50,00:- pr. gram över 300 
350 - 399 gram                     SEK 5.030:- + 75,00:- pr. gram över 350 
400 - 449 gram                    SEK 8.800:- + 87,00:- pr. gram över 400
450 - 499 gram                    SEK 13.200:- + 113,00:- pr. gram över 450 
500 – 549 gram                    Sek 18.860:- + 187,00:- pr. gram över 500 
550 - gram                           Sek 28.285:- + 374,00:- pr. gram över 550

Skadeskjutet och inte påtträffat vilt beräknas med 50 % av jaktguidens bedömning på troféstorleken. Ej trofébärande vilt beräknas till
100 %.

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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VILDTARTERVILDTARTER

Bockjakt i SerbienBockjakt i Serbien

Bock/Råbock/Råvilt/Rådjur
(Europa)

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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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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