
JAKT OCH BADSEMESTERJAKT OCH BADSEMESTER
I UNGERNI UNGERN

Kombinerad bad- och jaktsemester för hela familjen vid en av Europas största färskvattensjö mitt i Ungern.

Stranden är perfekt för familjer med barn, då det är lågt vattenstånd på mellan ½ till 1 ½ meter långt ut från

stranden. Området är perfekt till badsemester då värmen i juni - augusti normalt är mellan 25-35 grader

celsius och vattentemperaturen är uppe i 20-25 grader celsius.

Ansträngande jakt Kräver moderat kondition Inkvartering i stuga Jakt och familjesemester Pürschjakt

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



Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

Jakt och badsemester i UngernJakt och badsemester i Ungern

Höjdpunkter

Bockrevir hela vägen runt Balatonsjön
Gott viltbestånd, och på en del revir finns det
chans att nedlägga vildsvin
Bockarnas hornstorlekar ligger i regel på 200-350
gram, men enstaka bockar upp till 450 gram
Kombinerad bad- och jaktsemester för hela
familjen vid en av Europas största
färskvattensjöar mitt i Ungern

Överblick

Transport

Man kan antingen välja att köra i egen bil eller nyttja flyg
med flygplanstransfer. Vid körning i egen bil får man räkna
ca.16 timmars körning från den dansk/tyska gränsen till
Balatonsjön.

Period: 15 april – första veckan i Augusti.

Lite om individuell jakt i Ungern: På pürsch följs varje
jägare av en ungersk jaktguide från reviret. Normalt
pürschas det två gånger pr. dag (morgon och kväll) på
ungefär ca. 3-5 timmar.

Under mycket varma perioder med låg aktivitet hos
bockarna kan några revir erbjuda en viss grad av
”autopürsch”, för att optimera chanserna.

Som alla andra ställen i världen har varje revir en
avskjutningsplan och det är jaktguiden som ger tillåtelse till
nedläggande av viltet.

Reviren ombesörjer för formaliteter i förbindelse med
utförande av troféer, härunder veterinärdokument. Det är
inte möjligt att få troféer uppmätta och veterinärdokument
utställda i weekenden. Generellt kan vi inte garantera att
alla jägare kan få deras troféer med hem vid avresa.

Troféjakt

Det är den ungerska jaktguiden som med stor säkerhet
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bedömmer viltet och säkrar en så optimal skottchans som
möjligt. I följd av den ungerska jaktlagen får man som
utländsk jägare acceptera upp till +/- 15 % avvikelse på
troféstorleken på det nedlagda viltet. Är avvikelsen mer än
15% kan man lämna troféen i Ungern. En extra säkerhet
när avskjutningsbudgeten ska göras.

Det är möjligt att jaga med båge på denna resa.
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UPPEHÄLLEUPPEHÄLLE

Hus / hytterHus / hytter

Man inkvarteras i lägenheter eller i sommarhus i närheten av
turiststäder som Balatonfüred, Hevis, Kesztehly, Balatonlelle, så
jägarna får så korta sträckor till reviren som möjligt. Nästan alla
lägenheter och sommarhus ligger nära  Balatonsjön, och omkring
Keszthely och Heviz är där många möjligheter för shopping,
ångbad, sauna/massage, nöjesparker, fiskeri och mycket annat.
Få tillsänt ett par förslag.
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PARTNERPARTNER

Attila Papp Attila Papp 

Attila är vår representant på de ungerska reviren. Efter många år i
branschen är hans kunskap och personliga nätverk i den
ungerska jaktvärlden enastående bra.

Han är vår garanti för professionellt förvaltade revir i absolut
topklass, konkurrenskraftiga priser och uppföljning på eventuella.
problem.

Vi är stolta med kvaliteten på våra jaktarrangemang i Ungern och
vi kan skryta om en succesrate under sex år på nästan 90% på
våra jakter.
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JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

BalatonfüredBalatonfüred

Vi kan erbjuda jakt på flera fina bockrevir hela vägen runt om
Balatonsjön. April till början av augusti är den bästa jakttiden för
råbock får man räkna med en lägre aktivitet i de varma perioderna
fram till starten av brunsten i slutet av juli.

Bocken är som som regel i storleken 200 – 350 gram, med även
bockar upp till 450 gram. Det är ett bra viltbestånd och på en del
revir är det chans på vildsvin och om själva tidpunkten inte är den
bästa till jakt på keiler så har en del bockjägare varit lyckliga att få
en fin bonus med hem.
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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 inkl. jaktguide 1:1

7 dagars uppehälle i sommarstuga med eget hushåll

Ungerskt jaktkort och jaktförsäkring

Trofé depositum SEK 5.000,-

Rese- och avbest.försäkring (frivillig) 600,- (375,- för

följeslagare)

Flygresa Köpenhamn – Budapest t/r, ca. SEK 2.750,-

Bilhyra: Ca. EUR 400 pr. vecka med fri km.

Transfer flygplats – logi t/r ca. SEK 2,375 – 3,125 pr.

grupp.(max.4 pers)

Körning mellan lägenhet – revir, € 10-30 pr. tur, men

avtalas innan jakt. Körning under jakten och på reviret

avräknas också direkte i reviret till € 25 pr. pürsch, på

statsrevirer med upp till € 1,10/km.

Troféavgift

Troféuppmätning för buck eller keiler, SEK 290,- pr. stk

Dricks

Drycker

EU-Ansvarsförsäkring SEK 55,- per person

Tillägg för bågjakt SEK 770:- pr.  jägare pr. dag

Allt som inte nämns i priset ingår

Mer

Praktiska upplysningar

Vid ankomst är det städat och renbäddat. Disktrasa + handdukar tas med själv. Rengöring är inkluderat i prisen. Det ska betalas

såkallat kurskatter, ca. 1 EUR pr. dag/person. Avräknas direkt med uthyrare. Det betalas depositum EUR 150,- som återbetalas när

huset lämnas utan skador.
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Trofèprislista

Råbock
Jaktsäsong: 15 april – 30 september

Trofévikt SEK SEK/gr
Upp till 149 gram 1715  
150-199 gram 2250  
200-249 gram 3170  
250-299 gram 3700 45
300-349 gram 5950 80
350-399 gram 9950 187
400-449 gram 19300 280
450 gram och över 33300 380

Skadeskjutning: 50 % av troféavgiften efter guiden/ jägarens bedömning. Eftersök avräknas direkt med ca Euro 125.

VILDSVIN (Individuell jakt)
Keiler
Jaktsäsongen : Hela året

Längd av hundar SEK
Upp till 11,99 cm 2645:-
12,00-13,99 cm 6610:-
14,00-15,99 cm 9250.-
16,00-17,99 cm 13215.-
18,00-19,99 cm 18495:-
Frän 20 cm 25100:-

Skadeskjutning: SEK 3310:-

Sow (över 50 kg brutna) - SEK 3965:-
Skadeskjutning: SEK 1985:-

Überläufer (mellan 20-49,99 kg fraktur) – SEK 1985:-
Skadeskjutning: SEK 995:-

Smågrisar (upp till 19,99 kg fraktur) - SEK 665:-
Skadeskjutning: SEK 330:-

Trofédeposition blir reglerat efter hemkomsten, beroende på vad det blivit nedlagt under jakten och i förhållande till protokollet. Vi vill
uppmärksamma på att det är tillsammans med detta erbjudande inte förelagt någon reservation. Det görs förbehåll för ledig plats.

Hemtransport av troféer

De flesta av våra jägare brukar få bedömt sina troféer vid statsuppmätningsplatser innan de reser hem. Uppmätningsplatserna är
dock inte alltid lika tillgängliga, och om troféerna inte blivit bedömda innan hemresan så kan vår partner i Ungern ordna uppmätning
och insamling av troféerna samt sända hem dem med post eller spedition till ett pris av SKK   /trofé.
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VILDTARTERVILDTARTER

Jakt och badsemester i UngernJakt och badsemester i Ungern

Bock/Råbock/Råvilt/Rådjur
(Europa)

Viltarter som eventuellt kan köpas till

Vildsvin (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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