
BOCKJAKT I KROATIENBOCKJAKT I KROATIEN

Kroatien har mycket jakt att erbjuda och mycket goda bestånd av rådjur. Vi kan nu erbjuda en jakt på

råbockar. På denna jakt väljer jägaren själv hur många bockar han vill nedlägga, men 3-5 bockar kan

förväntas på en 3-dagarsjakt.

Ansträngande jakt Kräver moderat kondition Inkvartering i stuga Pürschjakt

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



Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

Bockjakt i KroatienBockjakt i Kroatien

Höjdpunkter

Bra bestånd av råvilt
Viltrika revir – totalt på mer än 20 000 hektar
Fantastisk vacker natur
Jaktorganisationen är högklassig med duktiga
och erfarna jaktguider – som verkligen känner
viltet

Överblick

Vår partner i Kroatien förfogar över några av de bästa
bockreviren i centrala Kroatien, totalt över 20 000 hektar.
Området ligger ca en timmes bilväg från Zagreb.

Kroatien är ett spännande jaktland, med viltrika revir och
en fantastisk natur. Här kan vi nu erbjuda jakt på bra
råbockar. Organisationen på reviren är av hög klass, med
erfarna och kunniga jaktguider som känner viltet.

Bästa period

1-15 maj – men man kan jaga fram till 31 september.

Jakten är 1:1 och bedrivs som smygjakt. Jakt från torn är
också en möjlighet.

Resa

Flyg Köpenhamn till Zagreb direkt, ca 2 timmar. Här blir du
mottagen av personal från vår partner i Kroatien. Från
flygplatsen är det transfer på ca 1 timme till jaktområdet.

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 i KroatienUppehälle i Kroatien

Man bor på reviret i mycket bra och komfortabla jaktlodger,
alternativ på mindre hotell eller lokala pensionat. Man ska inte
förvänta sig lyxboende men det är alltid ställe som är fina, rena
och i ordning. Man kan inte heller förvänta sig Wifi på rummen,
men man kan överraskas! Eftersom björnjakterna sker vid kusten
kan man med fördel ta familjen med på jaktresan, som då
inkvartera på ett litet hotell vid kusten och kan njuta en tidig
försommar eller en förlängd sommar på hösten. För det lilla landet
som Kroatien är, är det osedvanligt att se så rik kulinarisk
tradition, men den geografiska placeringen och historiska
bakgrunden har haft mycket stort inflytande på köket, som folket
unnar sig att njuta av dagligen, och de är mycket glada för att visa
upp detta för turister och gäster.
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PARTNERPARTNER

Patner i KroatienPatner i Kroatien

Vår partner sedan många år, har kontakt med några av de bästa
reviren i Kroatien. De har över 25 års erfarenhet av att arrangera
jakter i deras vackra land.
Vår partner är bland de största jaktresebyråer i Kroatien och
erbjuder naturligtvis hela registret av möjliga jakter. Björnjakt i
bergen väster om Zagreb, nästan helt ute vid kusten. Bockjakt i
det frodiga norra Kroatien, drevjakt i området som sträcker sig
över det centrala och ostliga Kroatien eller jakt på mufflon på ön
Dugi Otok, eller bergsjakt efter mufflon och gems i bergen längs
Adriatiska havskusten i den södra delen av landet. Vi har också
fått etablerat en fantastisk hondjursjakt på enstaka stora
statsskogsrevir, i första han på kronvilt och vildsvin.

De borgar för kvalité och goda organiserade jakter.
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JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

Jaktområde i Kroatien - BockarJaktområde i Kroatien - Bockar

Vi har tillsammans med vår partner handplockat de bästa reviren
runt omkring i Kroatien. Våra bockrevir ligger i den bördiga delen
av Kroatien, norr om Zagreb.

Dessa utmärker sig genom mindre skogar, dungar och en
blandning av olika lantbruksgrödor. Här finns naturliga bälten av lä
och ridåer, och spännande områden med låglänta marker i träda.
Allt som allt en riktig pärla för råvilt!  Gemensamt för dem alla är,
det är viltrika revir med en fantastisk vacker natur.

Jaktorganisationen är av hög klass med duktiga och erfarna
jaktguider som verkligen känner områdena och viltets rörelser.

Vår partner kan också vara behjälplig med att arrangera bockjakt i
Slovenien, ring för prisuppgift.

Alla områden ligger ca 1-3 timmars bilresa från flygplatsen.
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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

3 jaktdagar, jakt 1x1

4 dagar uppehälle, halvpension och logi

Transfer flygplats – jaktområde t/rt

Jaktlicens

Tolk, engelska eller tyska

Fri avskjutning av räv och sjakal

Flygresa till Zagreb, c:a sek 2.500.-

Drycker och dricks

Fällavgifter

Alla transporter under jakten 1,25€/km - avräknas

direkt

Trofé preparering, avkokning, flåning

Extra jaktdag sek 2.850.-/dag

EU-Ansvarsförsäkring SEK 55,- per person

Avbeställningsförsäkring
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Troféprislista (EURO)

Weight/ gram EURO EURO/1gr

up 249,99 210

250 - 299,99 230 3

300 - 349,99 400 5

350 - 399,99 625 7

400 - 449,99 995 15

450 – 499,99 1730 22

500+ 2835 45
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VILDTARTERVILDTARTER

Bockjakt i KroatienBockjakt i Kroatien

Bock/Råbock/Råvilt/Rådjur

(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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