
JAKT PÅ GREDOS IBEXJAKT PÅ GREDOS IBEX

Är du sugen på en bergsjakt? Vi har tillgång till fantastiska jaktområden i Gredosbergen där vi kan erbjuda

våra jägare unika upplevelser på den största av de spanska ibexarterna, Gredosibex. På våra jakter är det

hög servicenivå på alla delar av inkvarteringen. Både jakten, uppehället och maten är av hög klass

Ansträngande jakt Kräver moderat
kondition

Inkvartering på hotell Bergsjakt Bow jakt Pürschjakt

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



Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

Jakt på Gredos IbexJakt på Gredos Ibex

Höjdpunkter

Fantastiskt aktområde i Gredos bergen
Unik jaktupplevelse
Hög servicenivå på alla delarna av jaktuppehållet
Jakt på 1 500 – 2 500 meter över havet

Överblick

Man blir naturligtvis hämtad på flygplatsen av arrangören
som är behjälplig med det som behövs vad gäller införsel
av vapen och ammunition. Efter det blir gäste skjutsad till
jaktmarken för inkvartering.

Den spanska Ibexen finns i fyra olia underarter.
Gredosibex, som jagas i Gredosbergen, finns en och en
halv timmes bilresa från Madrid är den mest klassiska.
Bergen man jagar i har en höjd på mellan 1500 och 2500
meter över havet.

Jakttiden för Gredosibex är från augusti till april.Bäst
förutsättningar finns mellan november och januari

Precis som annat bergsvilt är spanska stenbockarna både
vaksamma och försiktiga. Efter att i hundratals år varit
bytesdjur för såväl människor, örnar, rävar, vargar och
annat rovvilt har de utvecklat extremt skarpa sinnen.

Deras luktsinne och hörsel är helt fantastist, men deras
syn är helt fantastisk.

Tillsammans med terrängen är de spanska stenbockarna
en värdig motståndare och eftertratad trofé.

Jakten på de fyra stenbocksarterna går till som på en
klassisk bergjakt. Tidigt på morgonen försöker man
lokalisera bockarna genom spaning från höga höjder.
Bockarna gå gärna och betar i låglänta områden. Med
kikare med mycket förstorning ser guiden till att hitta den
bock gästen önskat. Avståndet till djuet kan vid det hr laget
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vara allt från ett par hundra meter till flera kilometer. Nu
startar den del av jakten som enligt många jägare gör
bergsjakten så mycket mer spännande än annan jakt –
ansmygningen.

Planeringen av ansmygningen blir en stor utmaning.
Framför allt för att man under långa perioder inte har någon
kontakt med djuren man smyger på. Dessutom ökar
svårigheten i och med att djuren kan flytta sig under
ansmygningen vilket gör att ansmygningen måste ske till
det ställe där man tror att djuren kan vara senare.

Terrängens ofta branta och besvärliga terräng och risken
att skrämma andra djur utmed vägen bidrar ytterligare till att
göra jakten till en både fysisk och mental utmaning,
Skjutavstånden kan vara allt från 50 till 300 meter
Genomsnittsavståndet är runt 200 meter. Att tillbringa
mycket tid på skjutbanan är därför ingen dålig idé. Den
gamla sanningen om att ju mer man tränar deso mer tur har
man gäller även här.

Hör av dig till oss för priser på Ibexjakt – vi har alltid
attraktiva erbjudanden.
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UPPEHÄLLEUPPEHÄLLE

HotelHotel

Inkvarteringsställena i Spanien är som oftast på hyggliga hotell
som ligger på landet eller i bergen, och samtidigt också i närheten
av jaktområdet. Det är god standard, oftast med WIFI, välinredda
rum med privat bad och toalett. Våra jägare blir vanligtvis
inkvarterade i dubbelrum med bad och toalett, enkelrum är möjligt
mot tillägg,

Spanien är känt för sin goda mat och sina fantastiska viner.
Paella, Tapas, Gazpacho, ostar och torkade skinkor är bara några
av de områden där Spanien bör sägas ligger i framkanten. Och
inte att förglömma deras fantastiska grönsaker och frukter.
Önskar man sig en gastronomisk upplevelse på sin jaktresa är
Spanien det ideala erbjudandet.

Det är i allmänhet ett bra spanskt kök på våra inkvarteringsställe,
det serveras goda måltider och gott vin. Helpension är inräknat i
priset.

För följeslagare som inte jagar är också Spanien mycket
intressant, Flera av jaktområdena är belägna tätt på gamla
spännande städer med fantastiska byggnadsverk och en rik

kultur. Vädret i Spanien är även i regel bra. Den långa
sommarperioden ger möjlighet till avslappning och solbad.
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PARTNERPARTNER

Luis MiguelLuis Miguel

Vi har arbetat tillsammans med vår partner, Luis Miguel i många
år. Han är duktig och mycket servicevänlig och presenterar våra
jägare gång på gång goda jaktupplevelser. Luis Miguel har stor
erfarenhet i jakt. Han erbjuder jakt på ibex-arterna: Gredos,
Beceite, Sierra Nevada och Rondo, men även jakter på gems,
kronhjort, mankelfår, dovhjort, vildsvin och råbock. Vår partner
arrangerar således alla våra fantastiska välfungerande
bergsjakter i Spanien, och detta visar att vi är mycket nöjda och
tillfreds med samarbetet.

Våra jägare kan lugnt räkna med att vid en jakt i Spanien är det
hög service på alla delarna av jaktuppehållet
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JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

Jaktområde - GredosJaktområde - Gredos

Vi har tillgång till fantastiska jaktområden i Gredosbergen där vi
kan erbjuda våra jägare unika upplevelser på den största av de
spanska ibexarterna, Gredosibex. På våra jakter är det hög
servicenivå på alla delar av inkvarteringen. Både jakten,
uppehället och maten är av hög klass.

Jakttiden för Gredosibex är från augusti till april.Bäst
förutsättningar finns mellan november och januari.

Precis som annat bergsvilt är spanska stenbockarna både
vaksamma och försiktiga. Efter att i hundratals år varit bytesdjur
för såväl människor, örnar, rävar, vargar och annat rovvilt har de
utvecklat extremt skarpa sinnen.

Deras luktsinne och hörsel är helt fantastist, men deras syn är helt
fantastisk.

Tillsammans med terrängen är de spanska stenbockarna en
värdig motståndare och eftertratad trofé.
Jakten på de fyra stenbocksarterna går till som på en klassisk
bergjakt. Tidigt på morgonen försöker man lokalisera bockarna

genom spaning från höga höjder. Bockarna gå gärna och betar
i låglänta områden. Med kikare med mycket förstorning ser
guiden till att hitta den bock gästen önskat. Avståndet till djuet
kan vid det hr laget vara allt från ett par hundra meter till flera
kilometer. Nu startar den del av jakten som enligt många
jägare gör bergsjakten så mycket mer spännande än annan
jakt – ansmygningen.

Planeringen av ansmygningen blir en stor utmaning. Framför
allt för att man under långa perioder inte har någon kontakt
med djuren man smyger på. Dessutom ökar svårigheten i och
med att djuren kan flytta sig under ansmygningen vilket gör att
ansmygningen måste ske till det ställe där man tror att djuren
kan vara senare.

Terrängens ofta branta och besvärliga terräng och risken att
skrämma andra djur utmed vägen bidrar ytterligare till att göra
jakten till en både fysisk och mental utmaning, Skjutavstånden
kan vara allt från 50 till 300 meter Genomsnittsavståndet är
runt 200 meter. Att tillbringa mycket tid på skjutbanan är därför
ingen dålig idé. Den gamla sanningen om att ju mer man tränar
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JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

Jaktområde - GredosJaktområde - Gredos

deso mer tur har man gäller även här.
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Specifikation av priser
Pris och info på din resa

Prisen inkluderar Prisen inkluderar inte

3 dagars uppehälle med helpension

2 dagars jakt och jaktguide 1:1

Mottagande på flygplatsen

Engelsk talande guide/tolk

All transport i Spanien

Spansk jaktlicens

Avskjutning av 1 representativ Gredos ibex

Flygresa till Madrid t/r

Trofépreparation € 140, som betalas direkt på stället

Export Permit € 200,- per trofén, som betalas direkt på

stället

Tillägg på Gredos ibex i medaljklassen

Dricks till jaktguider 

Hyra av vapen €150 per jägare (betalas direkt)

Evt. övernattning före och efter jakten

EU-ansvarsförsäkring SEK 89,-

Rese- och avbeställningsförsäkring

Allt som inte är nämnt under ”prisen inkluderar”

Tillägg på Gredos ibex i medaljklassen

Fråga efter pris
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VILDTARTERVILDTARTER

Jakt på Gredos IbexJakt på Gredos Ibex

Gredos Ibex
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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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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 10

http://www.tcpdf.org

