
Drivjagt- og kulturrejse til Portugal 

Jelling Jagtrejser har i samarbejde med Wild Harvest i Portugal 

arrangeret en pragtfuld jagt- og kulturrejse til Portugal fra den 24. 

februar til den 1. marts 2020. 

Vi skal på drivjagt på den frie vildtbane i tre dage på kronvildt og 

vildsvin, spise typisk portugisiske gourmet mad, til vinsmagning,  

bo i Lissabon et døgns tid med på sightseeing og bytur.  

Kasper fra Jelling Jagtrejser med på turen som dansk rejseleder. 

 

Drivjagten  
Jagten forgår som en typisk drivjagt på disse kanter. Mange hunde 

og masser af drivere. Vi skal jage i to forskellige områder, da 

hundene ofte fikserer på hjortevildtet og er mindre interesseret i at 

drive med grisene. Derfor skifter vi base efter den anden jagtdag og 

kører til et område med overvejende kronvildt. 

Da der er tale om jagt på den frie vildtbane og ikke i hegn, forventes 

det, at vi kan skyde cirka 1 stk. vildt pr. dag pr. jæger i gennemsnit. 

Det er vigtigt, at vi har forventningerne på det rigtige niveau, og at vi 

ikke forventer, at der er tale om en spansk montaria.  

Vi skal på jagt i kuperet terræn, på stenet grund, blandt oliven- og 

eukalyptustræer i sydeuropæiske skovkulturer, som overvejende 

består af lave tætte busklignende træer. Grisejagten finder sted i 

tætte vegetationer, mens kronvildtet jages i mere åbne områder med god sigt og med mulighed for lidt 

længere skud. Vi bliver kørt til den post vi skal forsvare.  



Vi bliver på samme post længere end vi er vant til fra drivjagter i andre dele af Europa 

– så husk din jagtstol.  

Du kommer med sikkerhed ikke til at lide fysisk overlast, selvom dine ben ikke er, 

hvad de var engang.  

Jagten kan være særdeles intens og spændende, da man ofte har mulighed for at se 

kan se vildtet i bevægelse på flugt fra hundene på selv lang afstand.  

Jo flere deltagere vi bliver på rejsen, jo større er chancen for en vildtrig parade – vi 

kan være op til 30 våbenbærende jægere.   

Vi skal jage hhv. 5000 ha nær Evora og på cirka 3.000 ha nær Call Herdade da Urgeira, Villa do Radeo ved 

den spanske grænse. 

Indkvarteringen og forplejningen 

Vi skal på bo i typiske portugisiske haciendaer 

(landejendomme). Disse har nærmest karakter af vingård. 

Hyggelige rå miljøer bygget i sten, malet og kalket i hvidt og 

gult med stærke farve på døre og vinduer, tækket med 

røde eller gule tegl. Dejlige rum med god atmosfære og 

”dårlig” akustik. 

Vi bor på pæne dobbeltværelser med bad og toilet. Er der 

plads, kan der tilkøbes enkeltværelse for Euro 50,- pr. 

døgn.  

Vi spiser fantastiske tapasretter, stenovens bagte brød, delikat krydrede pølser, skønne oste og store bøffer. 

Hertil servers skønne velsmagende lokale vine, der matcher maden, der servers.  

Vi slutter med skønne dessertarrangementer af kage, friske frugter og is. 

 

Rejsen 

Jelling Rejser har sin egen checkindisk i Billund Lufthavn – det tager tid, når vi skal så mange igennem med 

våben. Mødetid senest 2½ timer før Take-off. Herfra flyver vi via Amsterdam til Lissabon.  

I Lissabons Airport møder vi vores portugisiske venner, og vi bliver afhentet i en bus og kørt til vores første 



jagtområde til indkvartering for natten og klar til dejlig lokal inspireret mad.  

Her sover og jager vi i to dage og nætter. Efter sidste overnatning, pakker vi alt 

bagage og grej i bussen, drager på jagt. Efter endt jagt og vildparade kører vi cirka  

2½ time med vores bus frem en ny indkvartering og et nyt jagtrevir. Vi får set lidt at af 

landet. Her jager vi på tredje jagtdag – mest kronvildt. Når vi kommer tilbage efter 

jagten, skal vi igennem en dejlig vinsmagning af traditionelle portugisiske vine i alle 

prisklasser, rød, hvid og port. Vi spiser dejlig middag og går til ro.  

Dagen derpå kører vi med vores bus til Lissabon, hvor vi indkvarteres på et centralt beliggende firestjernet 

hotel, og gør os klar til en byvandring.  

Der er bestilt en dejlig gourmetmiddag til os på en god restaurant i Lissabon, hvor vi hygger os den sidste 

aften. Dagen derpå er der morgenmad, inden vi kort før middag kører mod lufthavnen for hjemrejse til DK. 

Rejseplan 

24. februar - Vi flyver ud af Billund kl. 10.10 via Amsterdam kl. 11.25 – vi fortsætter til Lissabon kl. 12.35 

                     og lander kl. 14.35 – udenfor lufthavnen venter vores bus og cirka 1½ times transport  

25. februar – jagt overvejende på grise 

26. februar – jagt overvejende på grise – transfer til ny indkvartering og vinsmagning 

27. februar – jagt overvejende på kronvildt 

28. februar – transfer til hotel i Lissabon, byrundtur med guide og gourmet middag. 

01. marts – afrejse fra Hotellet kl. 11.45 – checkin i lufthavn og Take Off kl. 15.25 via Amsterdam kl.19.35 og 

herfra vider Billund kl. 19.35 med ankomst i Billund kl. 22.45 

Pris pr. person ved minimum 15 til 20 deltagere kr. 26.995,- 

Pris pr. person ved minimum 21 til 25 deltagere kr. 25.625,- 

Pris pr. person ved minimum 26 til 30 deltagere kr. 23.995,- 

Tilmelding til Jelling Jagtrejse senest pr. 1. nov. 2020 

Prisen inkluderer: 

- Flybilletter tur retur – al lufthavnstransfer og transport under jagten. 

- All nævnte måltider fra ankomst til afrejse 

- Indkvartering, guide og sightseeing i Lissabon i delt dobbeltværelse – enkeltværelse mod tillæg på kr. 300,- 

- 3 jagtdage med fri afskydning af grise og kronvildt – alle trofæer er inkl. i prisen. 

- Dansk rejseleder 

- Egen checkin-disk i Billund Airport. 

 

Prisen inkluderer ikke: 

- Transport af våben og ammunition på flyet ud og hjem – betales i Billund og Lissabon anslået € 150,- totalt. 

- Forplejning på ud- og hjemrejsen 

- Evt. enkeltværelsestillæg. 

- Drikkepenge anslået € 100,- til € 150,- 

- Hjemsendelse af jagttrofæer til DK 

KNÆK & BRÆK 

 



Lissabon 

I Lissabon bor vi på et centralt beliggende **** hotel i byens gamle bydel med torve, 

kirker og smukke historiske bygninger med stor arkitektonisk udstråling. Vi bo i 

gåafstand til de mest kendte seværdigheder. Hotellet har mange enkeltværelser, så 

hvis du har brug for dette, so sig frem. 

Her vil en guide støde til os, og tage os med på en lærerig byvandring, hvor vi skal 

høre lidt om landet, byen, historien og kulturen.  

Lissabon er virkelig en overset kulturby som rummer fantastiske skatte af kunst, historie og ikke mindst 

restauranter, caféer og barer. 

Lissabons seværdigheder er mange. Gå f.eks. en tur gennem middelalderbydelen Alfamas smalle stræder, 

besøg Oceanarium, et af verdens største akvarier, eller tag den venetianske lift Elevator de Santa Justa ved 

Rossio op til Bairro Alto, den øvre del af byen. Vi kan også anbefale seværdigheder som Torre de Belem, 

Museu Nacional dos Coches (vognmuseet), Musea de Marinha (søfartsmuseet), Gulbenkianmuseet, Jardim 

Zoológico, Jardim Botânico og den gamle fæstning Castelo de São Jorge. Fra sidstnævnte har du en flot 

udsigt over byen. 
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