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Dublin i Irland 

Duejagt: 

På de store landbrugsarealer omkring Wicklow og Dublin kan der arrangeres rigtig god 

duejagt. Således råder vores outfitter over 20.000 ha. De bedste måneder for jagten 

er juli og august, hvor det kan forventes at nedlægge 25-150 duer pr. jæger pr. dag 

afhængig af skydefærdigheder, vind og vejr. 

Duejagten kan arrangeres året rundt og i vintermånederne kan man forvente lidt 

mindre antal, men stadig rigtig gode træk på nysåede marker både forår og efterår. 

Indkvarteringen er i en hyggelig og stemningsfuld jagtlodge beliggende 1 times kørsel 

fra Dublin lufthavn. Jagtdagene starter med morgenmad på lodgen kl. 8 og kl. 8.30 

afgang til terrænet. Transport ud i terrænet er som udgangspunkt i egen lejebil til et 

aftalt sted, således der er opsat skjul og lokkere klar til jagt. Efter jagten indtages 

aftensmaden på den lokale pub. Madpakke mm. til frokost købes i supermarkedet. I 

løbet af dagen er man i løbende kontakt med outfitteren og aftaler hvornår man 

ønsker at afslutte jagtdagen. 

6 dages program: 

Dag 1: Ankomst og indkvartering 

Dag 2: Duejagt og indkvartering 

Dag 3: Duejagt og indkvartering  

Dag 4: Duejagt og indkvartering 

Dag 5: Duejagt og indkvartering 

Dag 6: Afrejse 

Irland 
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Tilbud 4 dages jagt: 

4 dages jagt 

5 nætter på jagtlodge 

Morgen- og aftensmad 

Opsætning af skjul og lokkere 

Opsamling af duer 

Dkr. 15.500,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbuddet er baseret på min. 4 jægere. 

 

Ikke inkluderet: 

Fly til Dublin t/r 

Lejebil – skal bruges til selv at køre til aftalt jagtterræn 

Jagttilladelse, dkr. 825,- 

Våbentilladelse (eget våben), dkr. 500,- 

Evt. lejevåben, dkr. 450,- pr. dag 

Patroner, pr. æske (25 stk.), dkr. 120-150,- afhængig af dagsprisen 

Drikkepenge 

Frokost/snack  
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