
DREVJAKT I RUMÄNIENDREVJAKT I RUMÄNIEN
(PULJE)(PULJE)

Är din innersta önskan att nedlägga de verkligt stora vildsvinsgaltarna?"

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

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



Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

Drevjakt i Rumänien (pulje)Drevjakt i Rumänien (pulje)

Höjdpunkter

Jakt med bra organisation
Jakten förekommer på öppen jaktmark
Riktigt bra resultat för våra jägare
Möjligheten att nedlägga stora keiler utan merpris

Överblick

Denna drevjakt är för minimum 10 jägare i gruppen.

Jakten förekommer på öppen jaktmark och är av riktigt god
kvalitet och resultaten mycket goda – förväntat ca. 1 gris
pr. jägare pr. dag och möjligheten för de verkligt stora
vildsvinen finns alltid.

Drevjakterna är välorganiserade och dagligt blir det 3-6
såtar och där deltar passande antal drevers samt några
hundar.

Vi kan också arrangera drevjakter i hägnade område (1000
Ha) kontakta oss för pris.

Jaktsäsong:

Vildsvin: 1/8-15/2

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

Transylvania Transylvania 

Vi prioriterar att inkvartera vår jägare i enkelrum, om inget annat
önskas för då kan detta också arrangeras. Våra jägare inkvarteras
vanligen på någon hygglig liten pension eller i ett jakthus. Bägge
inkvarteringarna är utrustade med nödvändiga faciliteter och
ligger antingen mycket nära reviret eller på själva reviret för att få
den bästa möjliga service för våra jägare. På några av jaktresorna
till denna destination finns också möjlighet för att uppgradera
inkvarteringen till ett rum på ett slott – mot tillägg.

På alla våra resor till Rumänien är helpension inkluderat i priset.
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PARTNERPARTNER

Partner i RumänienPartner i Rumänien

Vår partner i Rumänien är bland de absolut bästa- du kommer
därför som vår kund alltid att anlända till genomtestade revir och
uppleva en organisation av högsta kvalitét. Han har över 15 års
erfarenhet av att arrangera jakter i Rumänien och den stolta
rumänska jakttraditionen kommer att vara en stor del av din
totalupplevelse.

Vår partner är vår garanti för professionellt förvaltade revir med
bra avskjutning och för en löpande och snabb uppföljning på
eventuella problem. Hunt & Travel Transylvania borgar för kvalitét
på våra arrangemang i Rumänien.
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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 2022 www.jakt-resor.se Sida 4



JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

Transylvanien - DrivjagtTransylvanien - Drivjagt

Alla våra revir är på min. 7500 Ha och belägna i lägre liggande
område. Områdena är ofta lätt kuperade, med skog, lundar och
häckar det utgör en perfekt biotop.

Vår partner har åtskilliga område i Transylvanien att välja mellan.
Han är i fortlöpande kontakt med de lokala "game-keepers" och
det är med till att säkra våra jägare att nedlägga stora troféer.

HAR DU
NÅGRA
FRÅGOR?

STEN SJÖGREN
Email: sts@diana.dk
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Specifikation av priser
Pris och info på din resa

Priser
Beskrivning möjliga datum Pris från (per person)

Pris pr. jägare 13. december 2022 - 8. februari 2023 SEK 17.395,00:-

Prisen inkluderar Prisen inkluderar inte

3 dagars jakt

4 dagars uppehälle med helpension

Transfer flygplats t/r

Delat dubbelrum

Rumänskt jaktkort

Tolk

All körning under jakten

Flyg till Sibiu flygplats ca. SEK 3.800:-

Daglig avskjutning

Vin och alkoholhaltiga drycker

Dricks

Rese- avbeställningsförsäkring DKK 89,-

HAR DU
NÅGRA
FRÅGOR?
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Troféprislista

Avräkningspris pr. jaktdag inkl. Vildsvin

Ved 10 jægere benyttes nedenstående prisliste:

Number of boars shot by the group per day Price in SEK per hunter per day

1-3 pcs. 645,-

4-6 pcs. 1.950,-

7-10 pcs. 3.125,-

11-15 pcs. 4.500,-

16-20 pcs. 5.795,-

21-25 pcs. 7.095,-

26-30 pcs. 8.395,-

31-35 pcs. 9.650,-

Skadeskjutet vildsvin: SEK 1.165:-
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VILDTARTERVILDTARTER

Drevjakt i Rumänien (pulje)Drevjakt i Rumänien (pulje)

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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