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Jagt på Beceites Ibex i Spanien 
 
 

 
Spanien bliver et mere og mere populært rejsemål blandt danske jægere. Udover jagten er der i  
Spanien mange interessante seværdigheder at bruge tid på, kulinariske oplevelser og en venlig og 
gæstfri befolkning. Naturen i Spanien er fantastisk smuk og bjergtagende, her findes mange 
forskellige vildtarter. Lokalt findes der også smukke spanske traditioner med afsat i den meget 
interessante spanske historie. Spanien, som jagtdestination, er ligeledes på vej op i popularitet og 
udbydes kun af ganske få jagtrejsebureauer. LB Jagtrejser har en fantastisk agent i Spanien og kan 
således tilbyde spændende bjergjagt på de fire arter Ibex. (Bezite, Gredos, Ronda og Southeast 
Ibex). 
 
 
Beceite Ibex har jagttid i perioden november til maj. Den bedste tid for jagten er henholdsvis  i 
brunsten, som er november og december måned og forårsjagten, som er fra marts til maj måned. 
Området Morella hvor der jages i er de østlige spanske bjerge, 300m – 1.200m højde. Terrænet er 
stenet bjerglandskab. Området er cirka 2,5 timers kørsel fra Barcelonas lufthavn, 4 timers kørsel fra 
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Madrids lufthavn eller 2 timers kørsel fra Valencias lufthavn. Al jagt foregår ved stalking med 
professionel guide.  
 
Indkvarteringen i Spanien er typisk på hotel eller i hytte, dette afhænger af hvilket område i skal 
jage i. Kendetegnet for dem alle er en udsøgt forplejning og service i top. 
 
Har du ønske om at kombinere din jagtrejse med familie og ferie, så vil LB Jagtrejser gerne bistå 
med booking af fly og koordinere med outfitter, således du og din familie kan få nogle dejlige dage 
i Spanien. 
 
Specialtilbud: 

2 dages jagt 
3 nætter i jagtlodge med fuld forplejning. 

 
 
 

dkr. 21.995,- 
 
 
Rejsen skal være afholdt senest 30. april 2018 og baseret på min 2 jægere (prisen er pr. jæger). 
 
Inkluderet i prisen: 
1 Beceites Ibex, god repræsentativ (anskydning = nedlagt) 
2 dages jagt 
3 dages ophold 
Al transport i Spanien også lufthavn-revir-lufthavn. 
Jagtforsikring 
Licenser 
Leje af riffel 
 
 
Ikke inkluderet:  
Flybillet  
Drikkepenge ca. 100-150 euro til guiden samt 40-50 euro til køkken. 
Hjemsendelse af trofæer. 
Evt. hotelophold før og efter jagt  
 
Ønske om større trofæer: 
Bronze tillæg dkr    9.500 
Sølv tillæg      dkr 19.000 
Guld Tillæg    dkr.28.000 
Evt. ekstra repræsentativ Beceites dkr 14.500  
Tilbagebetaling ved ikke nedlagt Beceites dkr. 10.000 
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Jagt/ophold stopper når bestilte trofæer er nedlagt. Man køres derefter til hotel nær lufthavnen, 

hotel/mad her er ikke indkluderet i prisen. 
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MALAGA 

BARCELONA 

MADRID 

RONDA 
IBEX 

CANTABRIAN 
CHAMOIX 

PYRENEAN  
CHAMOIX 

VALENCIA 

MONTERIA 
CADIZ 

MONTERIA  
TOLEDO 

MONTERIA  
JAEN 


