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Särskilt utmanande jakt på den eftertraktade Beceite Ibex i tät vegetation uppe i de spanska bergen.

Ansträngande jakt Kräver moderat
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Inkvartering på hotell Bergsjakt Bow jakt Pürschjakt
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Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

Regleringsjakt på Beceite IbexRegleringsjakt på Beceite Ibex

Höjdpunkter

Legendarisk spansk bergsjakt
Det jagas i Beceitebergen som ligger på 300-1
200 meter över havet vid östkusten
Jakt i tät vegetation bestående av buskar, ek- och
barrträd
Massor av ansträngning och spännande
jaktupplevelser!

Överblick

I Beceitebergen som ligger på 300 – 1200 meters höjd vid
östkusten och med de närmaste större städerna Valencia
och Barcelona.

Här jagar man en annan av den spanska ibexen, nämligen
Beceite ibex. Denna ibex är för närvarande mycket
eftertraktad. De något lägre bergen gör att man jagar i tät
vegetation bestående av buskar, ekar och tallar och här
ser man också det spanska lantbruket med de
karakteristiska terrasserna med vindruvor och apelsinträd.

 

En klassisk spansk bergsjakt

Vår spanska partner har satt samman en regleríngsjakt
som inkluderar en avskjutningsbock på max 6 år samt ett
hondjur. Massor av krävande jaktupplevelser -  till en
bråkdel av priset för jakten på en kapital bock - för jägare
som inte kan få nog av spännande jaktupplevelser.
Regleringsjakten är billig, men jaktupplevelsen är precis
lika stor.

Jakttid

Jakttiden för Becite Ibex är oktober-maj, med den bästa
tiden under brunsten i november samt december.

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 2



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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NÅGRA
FRÅGOR?
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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 3



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

BeceitebergenBeceitebergen

I Beceitebergen som ligger på 300 – 1200 meters höjd vid
östkusten och med de närmaste större städerna  Valencia och
Barcelona. Här jagar man en annan av den spanska ibexen,
nämligen Beceite ibex. Denna ibex är för närvarande mycket
eftertraktad.

De något lägre bergen gör att man jagar i tät vegetation
bestående av buskar, ekar och tallar och här ser man också det
spanska lantbruket med de karakteristiska terrasserna med
vindruvor och apelsinträd.

Jakttid

Jakttiden för Becite Ibex är oktober-maj, med den bästa
tiden under brunsten i november samt december.
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Specifikation av priser
Pris och info på din resa

Priser
Beskrivning möjliga datum Pris från (per person)

Pris per. jägare v. 1 jägaren 1. oktober 2023 - 28. maj 2024 SEK 37.495,00:-

Pris per. jägaren v. min. 2 jägaren 1. oktober 2023 - 28. maj 2024 SEK 35.995,00:-

Pris per. jägaren v. min. 3 jägaren 1. oktober 2023 - 28. maj 2024 SEK 32.995,00:-

Prisen inkluderar Prisen inkluderar inte

3 dagars uppehälle med helpension

2 dagars jakt med jaktguidning

Upphämtning vid flygplats

Engelsktalande guide/tolk

All transport i Spanien

Spansk jaktlicens

Avskjutning av 1 avskjutningsbock och 1 hondjur

Flygresa till Spanien

Trofépreparation € 140, betalas direkt på stället

Exportdokument € 200, endast för handjur

Dricks

Hyra av vapen SEK 2.000,- totalt per jägare

Ev övernattning före och efter jakten.

EU-ansvarsförsäkring SEK 89,-

Rese och avbeställningsförsäkring

Allt som inte nämnts under "priset inkluderar"

HAR DU
NÅGRA
FRÅGOR?
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VILDTARTERVILDTARTER

Regleringsjakt på Beceite IbexRegleringsjakt på Beceite Ibex

Ibex/Stenbock, Spansk

(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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