
Den Iberiske Halvø
SPANIEN & PORTUGAL

 Velkommen til store jagtoplevelser på Den Iberiske Halvø 
Uanset om jagten er individuel efter Ibex, mankefår, muflon eller den majestætiske kronhjort,  

en intens drivjagt i Portugal, er jagten unik og anderledes. 
Naturkulisserne sætter rammerne og vejret er næsten altid med os.
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Sierra Nevada, Becietes, Gredos eller Ronda Ibex
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Spanien er et fremragende jagtland.  
Jagten er velorganiseret og effektiv. 
Naturmæssigt minder Spanien måske 
mest om højlandsområderne på det afri-
kanske kontinent. Vi har én af vores sam-
arbejdspartnere i den sydlige del af lan-
det, hvor den rødlige jordoverflade giver 
en smuk solnedgang over de rustikke, 
forrevne og storslåede bjergmassiver.

JAGTEN OG REVIRERNE
JELLING Jagtrejsers gæster jager for det mest i det sydlige Spanien 
i landsdelen Andalusien. Her foregår jagten på Ibexbukken i bjerg-

massiverne Sierra Nevada, hvilket også er navnet på Ibexbukken, 
som jages i disse fantastiske naturområder, hvor den ene bedåren-

de udsigt afløser den anden.
Jagten foregår i de tynde luftlag flere hundrede meter over hav-

overfladen. 
Vegetationen på bjergsiderne er lav og består af figenkaktus, stive 
græsser og forskelligartede lave lidt stive buske. Figenkaktussen er 
et af hovedfødeemnerne for ibexen. 

Terrænet er mange steder stejlt, skrånende, råt og rustikt med 
masser af løse sten på bjergsiderne. 
Vi tilråder et adstadigt og sikkert tempo i et par støvler med en god 
og stiv sål. 
Jagten kan være fysisk anstrengende, men vi garanterer for, at den 
er spændende.
Vores dansktalende samarbejdspartner i Spanien, Antonio Lopez, 
er din ledsager sammen med din spanske jagtfører. 
Antonio forklarer dig godt og grundigt på sit perfekt danske sprog, 
hvordan din jagt vil komme til at foregå. 

Befolkningen er temperamentsfuld og 
resultatorienteret, hvilket også sætter 
sit præg på jagterne. Når der er fart på, 
så går det løs efter spansk tradition.  
Giv dig selv denne oplevelse. 
Vores dansktalende guide Antonio 
Lopez vil gøre din jagt til en fornøjelse. 
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SPANSK STENBUK / IBEX
Spanien - Den Ibiriske Halvø 
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IBEXJAGTEN 
Jagten på alle Ibexarterne Ibex foregår som en pürsch i bjergene. 
Normalt vil du blive samlet op på din indkvartering i ly af mørket, 
hvorefter du sammen med Antonio og din jagtfører kører ud til det 
udvalgte revir.
Ofte kører man ind i dalsænkninger og kløfter, og forsøger at spot-

te dyrene på bjergsiderne fra vejen.
Andre gange kører man til udsigtspunkter, hvorfra store arealer 
kan overskues og kikkerterne bruges flittigt for at finde en skudbar 
Ibex buk. Ofte står dyrene sammen i mindre flokke, hvor de store 
bukke overvåger de øvrige. Finder man en afskudsbar buk indle-

des en pürsch ud i det kuperede landskab. Det svære stigende og 
faldende terræner gør, at du skal være i besiddelse af både vilje og 
god kondition. Har du fysikken i orden, venter der dig en fremra-

gende oplevelse. 
Du må forvente, at skudafstanden kan blive op til et par hundrede 
meter. 

Ønsker du at undgå besværet med at rejse med din riffel, kan du 
låne / leje en lille let kaliber 243 af Antonio Lopez, som gør arbej-
det på bedste vis.
De fleste bruger maksimum 3 jagtdage - 4 nætter og 5 rejsedage, 
medmindre du vil have familien med og holde en lille uges afslap-

pende ferie i forlængelse af jagten.
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INDKVARTERINGEN
Indkvarteringen foregår altid på gode hoteller eller private pensio-

ner i eller omkring det område, hvor jagten foregår. 
Forplejning består af fuld pension. Prisen inkluderer enkeltværelse. 

KOMBINER FAMILIEFERIEN MED EN JAGTREJSE...
Her ses fotos fra et dejligt familiehotel i Almeria, hvor JELLING 
Jagtrejsers guide Antonio Lopez bor og hvorfra nogle af vores 
Ibexjagter udgår. 
Her bor man med fuld forplejning på dejlige komfortable dobbelt-

værelser med balkon, minibar, bad og toilet. 
Måltiderne indtages ved righoldige buffeter ved de tre hovedmål-
tider.
Hotellet har indtil flere swimmingpools med børnerutsjebane, 
jacuzzi, indendørs pool, fitnesscenter, minigolf, tennisbaner osv.
Hotellet er beliggende direkte ned til middelhavet (100 meter) og 
nær den centrale del af byen, som bugner af caféer og restauranter.
Tager du familien med på en uges ferie i oktober eller i begyn-

delsen af november, er dagtemperaturen i lavlandet stadig til 
badeshorts. Her vil familien kunne stortrives, alt imens du er på en 
spændende jagt i den første del af ferien - Ibexjagten klares normal 
på maks. 3 dage. 

MULIGHED FOR ANDRE ARTER
Når du har skudt din Ibex, kan du måske kombinere med andre 
arter som muflon og/eller mankefår – indhent tilbud på dette, 
hvis du ønsker dette – gerne før du rejser, så vi er sikre på, at vi har 
muligheden til rådighed for dig.

Flyrejse 
Vores kunder flyver oftest med Iberia, SAS eller Lufthansa fra Bil-
lund eller København og med mellemlanding i en større europæisk 
lufthavn som fx Bruxelles, Frankfurt, Amsterdam eller Madrid. 
Periodisk kan der flyves direkte til Malaga hvorfra rejsen fortsætter 
med lejebil. 

Hvis du vil undgå at medbringe eget våben, kan du leje en riffel 
kaliber 243 af Antonio Lopez, som er perfekt til Ibex-jagten.
Pris for leje af våben og ammunition € 100,-.

KIKKERTER
Sørg altid for at have en lysstærk kikkert monteret på din riffel, da 
jagten i Spanien ofte kan foregå i skumringen morgen og aften. 
En stor del af dine jagtoplevelser på en jagtferie foregår igennem 
din håndkikkert, hvorfor du ikke må spare på kvaliteten af denne. 
Vi anbefaler en kikkert med et godt lysindtag og 8 til 10 gange 
forstørrelse, som du kan holde roligt. 

BEKLÆDNING OG IBEXJAGT
Tag en rygsæk med, så du har noget at putte dit tøj i, efterhånden 
som du tager tøjet af, når solen står op og varmer dig. I bjergland-

skabet kan morgen- og aftentemperaturerne være lave, hvorfor du 
bør sikre dig mod kulden. Normalt vil oktober og november måned 
byde på dagtemperaturerne i bjergene på cirka 10 til 15 grader. 
En god vindstopper er et must. 
Sørg for at have en god vandtæt støvle, der støtter godt i svang og 
vrist og har en stiv og stabil sål. Du kan evt. understøtte støvlen 
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SPANSK STENBUK / IBEX
Spanien - Den Ibiriske Halvø 

med et par gatters, så du undgår at fylde støvleskafterne med græs 
og andre stikkende vegetationsdele. Man kan aldrig vide, om man 
får en regnbyge - tag derfor en regnjakke med i rygsækken. Vær 
opmærksom på, at din kropstemperatur vil komme til at svinge 
meget, hvorfor en tør undertrøje i rygsækken altid er kærkommen, 
når det pludselig bliver koldt, hvis du skal sidde stille og bruge 
kikkerten. 

RYGSÆKKEN
Tá aldrig på jagtrejse uden at medbringe en god og solid rygsæk 
- hellere for stor end for lille - den kan bruges til alt fra ekstra tøj, 
halstørklæder, handsker, fotoudstyr, ekstra patroner, til drikkeva-

rer og lidt chokolade. 

KRAV TIL DIN FYSISKE FORM
Ibex-jagten stiller lidt krav til din fysiske form – du behøver ikke 
være i super form, men du skal kunne gå op og ned i længere tid 
uden at miste pusten. Du kan blive udsat for lange pürsch og gåtu-

re i kuperet terræn. Er du i dårlig kondition, så fortæl os det forud 
for din rejse, så vi ikke byder dig noget, som gør det svært for dig 
selv og for din jagtfører. Er du i lidt dårligere fysisk form, tilpasses 
strabadserne efter dette.

DRIKKEPENGE 
Har man været tilfreds min sin stalker, når jagten nærmere sig sin 
afslutning, er det en god ting at stikke ham en drikkeskilling - cirka 
€ 100,- vil være passende, når Ibexbukken er leveret. 
 

TROFÆERNE
I samråd med Antonio Lopez afleverer du dit eller dine trofæer til 
en lokal konservator i Spanien, som enten monterer dit trofæ eller 
klargør det til hjemsendelse som ”Dip & Pack” til dansk konservator:
Vi foreslår at forsendelsen forgår gennem end dansk Shippinga-

gent, som f.eks. Labrador Cargo, eller Global Hunting Logistics. 
Forvent at der går cirka 6 mdr. fra trofæerne er nedlagte, til de er 
på din hjemadresse. 

SÅDAN PAKKER DU DIN KUFFERT TIL REJSEN
Skal du på jagt i Spanien i efteråret eller i vintermånederne, er det 
vigtigt, at du sikrer dig, at du kan holde varmen. Medbring derfor 
varme og vandtætte støvler, handsker, hue og varmt undertøj. 
Klæd dig på som til et koldt dansk efterår. Det er altid godt at 
medbringe en jagtstol eller et neoprenunderlag, hvis du skal sidde 
i længere tid..

VALUTA OG KREDITKORT
I Spanien hedder møntenheden Euro - 1 Euro svarer i skrivende 
stund til ca. kr. 7,50. Kreditkort som VISA og MASTERCARD er 
almindeligt udbredt i Spanien.

PRISER PÅ IBEX SIERRA NEVADA
• 5 rejsedage - 4 nætter – indtil 3 jagtdage 1:1 – dansk jagtguide 

kr.  8.450,-
• Spansk Jagttegn € 100,-
• Leje af riffel og ammunition pr. jagt  € 100,-
• Evt. afhentning i lufthavn € 100,-
• Trofæafgift på Ibex uanset størrelse 
• (Sierra Nevada / Becietes / Ronda) kr. 28.750,-
• Hotel med morgenmad kr. 2.250,-
• Jagtføring 1:1 + dansktalende guide  

- Ledsagelse til spansk konservator

Medaljetillæg: 
Prisen er uanset størrelse på trofæerne – ingen medaljetillæg!

Indhent tilbud på Gredos Ibex, mankefår og muflon
Ovenstående kan inkludere afskydning af hundyr (mindre tro-

fæafgift), samt afskydning af vildsvin, ligeledes med en mindre 
trofæafgift – disse betales direkte til Antonio på stedet.

FØLGENDE ER IKKE INKL.
• Flybillet Billund/København - Madrid - Almeria  

eller Malaga tur retur.
• Evt. leje af bil (ikke dyrt i Spanien) 
• Montering og hjemtagelse af trofæer
• Drikkepenge 
• (Cirka € 100,- til jagtfører og det samme til jagtguide).
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HJORTEJAGT – PORTUGAL
Hjortebrunst i september

Hvis du kunne tænke dig at jage den 
Iberiske kronhjort i skjorteærmer i 
brunsten, så er muligheden til stede i 
september, hvor hjorten er i højbrunst. 
Betragt din jagtrejse som en kombina- 
tion af jagt og en ferie med udsøgte 
sanse og smagsoplevelser fra det por-
tugisiske køkken og de skønne portugi-
siske vine.

Hjortebrunst i september
Jagtarrangementet indeholder 4 opholdsdage og 3 jagtdage. 
Jagten foregår som en stalk over 3 dage med jagtføring af en erfa-

ren portugisisk stalker. Her venter en intens jagtoplevelse i storslået 
natur. Når højbrunsten rammes, vil man kunne høre hjortene i det 
kuperede terræn og en intens spændende pürsch tager sin begyn-

delse. Stalkeren vil ofte kunne høre på hjortens brøl, om hjorten er 
værd at gå efter. Det er en rigtig fin og anderledes jagtoplevelse.
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HJORTEJAGT – PORTUGAL
Hjortebrunst i september

Vi garanterer, at hjorten du skyder som den første på din rejse, er 
minimum en 10´ender. Som det fremgår af fotos er de ofte større. 

Det er sandsynligt, at hjortetrofæerne når en vægt nær eller større 
end 9 kg. 

Når du har nedlagt din første hjort, kan du fortsætte jagten på en 
evt. større hjort, hvis ikke du er helt tilfreds med den første, du har 
nedlagt. 

Du kan også jage gris og med lidt held også dåhjort.
Du kan erstatte din kronhjort med en dåhjort, hvis du ser en sådan 
på din hjorte-stalk og herefter betale for din ekstra hjort iht. priser-

ne på næste side.
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Indkvarteringen finder sted i skønne rustikke huse, som er be-

liggende i naturskønne omgivelser. Du har som udgangspunkt et 
dobbeltværelse til deling med en evt. makker, eller du betaler lidt 
ekstra og får tildelt et enkeltværelse.

Forplejningen er udsøgt og består oftest af skønne tapasinspirere-

de retter med diverse pølser, skinker, dejlige oste, oliven, tørrede 
tomater, pastaer, marinader skønne indbagte specialiteter.
Dertil køber du en dejlig lokal rød- eller hvidvin og slutter måske 
middagen af med et skønt glas lokal portvin til desserten.

HJORTEJAGT – PORTUGAL
Hjortebrunst i september - indkvarteringen

PRISEN INKLUDERER:
• 4 dages ophold med fuld forplejning og vin til maden
• Delt dobbeltværelse med bad og toilet
• 3 dages jagt med jagtføring 1:1
• Trofæ af iberisk kronhjort – min. 10’ender eller opefter
• Portugisisk jagttegn

Pris pr. jæger   kr. 21.995,-
Pris pr. ledsager  kr.   5.650,-
Pris for ekstra jagt- og opholdsdag kr.   3.950,-
Pris for ekstra opholdsdag   kr.   1.350,-

IKKE INKLUSIV I PRISEN
• Flybilletter (tillæg med våben)
• Lejebil
• Evt. lufthavnstransfer  

(cirka € 140 pr. vej – det er billigere at leje en bil)
• Evt. våbenleje kr. 300,- pr. dag
• Alkoholiske drikkevarer og softdrinks
• Ekstra Afskydning
• Ekstra kronhjort kr. 9.500,- (uanset størrelse)
• Ekstra dåhjort kr. 11.500,- (uanset størrelse)
• Vildsvin uanset størrelse og/eller trofæ kr. 1.500  

(gælder kun under hjortestalking)
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Jelling Jagtrejser har i samarbejde med Wild Harvest i Portugal arrangeret en 
drivjagtrejse til Portugal fra den 14. november til den 18. november 2022.
Vi skal på drivjagt på den frie vildtbane i tre dage på kronvildt og vildsvin.
Vi spiser typisk portugisisk gourmetmad serveret med skønne vine.
Kasper fra Jelling Jagtrejser er med på turen som dansk rejseleder.

Rejsen – 4 dage / 3 jagtdage
Vi har fælles check-in i Billund Lufthavn – det tager tid, når vi 
skal så mange igennem med våben. Mødetid senest 2½ time før 
Takeoff.  Herfra flyver vi via Amsterdam eller Frankfurt og videre til 
Lissabon. I Lissabon bliver vi afhentet af en bus og kørt til vores 
første jagtområde. Her sover vi to nætter, efter sidste overnatning, 
pakker vi vores grej i bussen og drager på jagt. 
Efter endt jagt og vildtparade kører vi cirka 2½ time til nyt revir.
Her jager vi på den tredje jagtdag – mest kronvildt. Vi spiser en 
dejlig middag og går til ro. Dagen derpå er der morgenmad inden 
vi kører mod lufthavne for hjemrejse til DK.

Jagten
Jagten foregår som en typisk drivjagt på disse kanter. Med masser 
af hunde og ganske få drivere. Vi skal jage i to forskellige områder, 
da hundene ofte fikserer på hjortevildtet og er mindre interesse-

ret i at drive med grisene. Derfor skal vi jage grise på ét sted og 
hjortevildt et andet sted. Vi skifter derfor base på dag tre efter endt 
jagtdag og kører til et område med overvejende kronvildt. 
Der er tale om jagt på den frie vildtbane. Det er vigtigt, at vi har 
forventningerne på det rigtige niveau, og at vi ikke forventer, at der 
er tale om en spansk montaria med flere hundrede stykker vildt på 
paraden. Kan vi i snit skyde ét stk. vildt pr. dag pr. jæger som på en 
polsk drivjagt e,r er det fint.
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De tre dage vil foregå som én dag med et langt drev på tre til fire 
timer (nærmest montaria-lignende) – to dag vil være med ét drev 
formiddag og ét drev eftermiddag.
Vi skal på jagt i kuperet terræn, på stenet grund, blandt oliven- og 
eukalyptustræer og sydeuropæiske skovkulturer, som overvejende 
består af lave tætte busklignende træer. Grisejagten foregår i tætte 
vegetationer, mens kronvildtet jages i lidt mere åbne områder med 
god sigt og mulighed for lidt længere skud.
Vi bliver kørt til den post, vi skal forsvare. Vi  står på samme post i 
længere tid, end vi er vant til fra andre drivjagter i 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 meget intens og spændende, da man ofte har mu-

lighed for at se vildtet i bevægelse på afstand på flugt fra hundene 
over toppe og dalstrøg
Jo flere deltagere vi bliver, jo større er chancen for en vildtrig para-

de – vi kan være op til 30 våbenbærende jægere.
Vi skal jage på hhv. 5000 ha nær Evora og på cirka 3.000 ha nær Call 
Herdade da Urgeira, Villa do Radeo nær den spanske grænse.

Indkvarteringen
Vi skal på jagten bo i typiske portugisiske haciendaer (landejen-

domme), som nærmest har karakter af vingårde. Hyggelige rå 
miljøer bygget i sten, malet og kalket i hvidt og gult med stærke 
farver på døre og vinduer. Dejlige rum med god atmosfære og 
“dårlig” akustik.
Vi bor i pæne dobbeltværelser med bad og toilet. Er der plads, kan 
der tilkøbes enkeltværelse for kr. 350,- pr. døgn. 
Vi spiser dejlige tapasretter, stenovensbagte brød, delikate krydre-

de pølser, skønne oste og store bøffer.
Hertil servers dejlige lokale vine, der matcher maden.
Vi slutter ofte af med lækre desserter af kage, friske frugter og is.
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Kuffertpakning
Du bedes pakke din kuffert med tøj, som hvis du skulle på jagt 
i september – medbring for en sikkerheds skyld en regnfrakke. 
Ellers udstyr som til en alm. drivjagt. 
Gode pürschstøvler. Husk en jagtstol.
Du skal pakke bundstykke og ammunition i den bagagekuffert – 
din ammunition skal pakkes i en låsbar ammunitionsæske, da vi 
kan risikere, at vi skal tjekke ikke anvendt ammunition selvstæn-

digt ind på bagagebåndet ved returflyvningen fra Lissabon.
HUSK... at tjekke allerede nu, at dit EU-våbenpas er ajourført på 
datoer og rigtigt våben.
Du skal herforuden medbringe personligt pas, dit jagttegn, samt 
din danske våbentilladelse.

Følgende skal tilsendes Jelling Jagtrejser på adressen:  
kan@jellingrejser.dk
God og læsbar kopi af dit danske jagttegn og kopi af fotosiden i dit 
danske pas.
Du bedes udfylde og returnere vedhæftede samtykkeerklæring og 
våbenspecifikation til kan@jellingrejser.dk
Du bedes udfylde deklarationen til flyselskabet og medbringe den 
til check-in i Billund. 
Kasper fra Jelling Jagtrejser medbringer din flybillet i lufthavnen.

Rejseplan – fly og flynumre
LH 837 S 30NOV 3 BLL FRA 1055 1225   
LH1168 S 30NOV 3 FRA LIS 1315 1520   
LH1169 S 04DEC 7 LIS FRA 1610 2010   
LH 842 S 04DEC 7 FRA BLL 2155 2315   

30. nov. kl. 10.55 flyver vi ud af Billund via Frankfurt.
Vi fortsætter til Lissabon og lander kl. 15.20.
Udenfor lufthavnen venter vores bus og efter cirka 1½ til 2 timers  
transport er vi fremme ved indkvarteringen. 
Det tager lidt tid at få vores våben ud af flyet, så vi vil forventeligt 
være fremme cirka kl. 18.
1. dec. – jagt overvejende på grise
2. dec. – jagt overvejende på grise – transfer til ny indkvartering
3. dec. – jagt overvejende på kronvildt
4. dec. – transfer til lufthavnen, check-in i lufthavnen
og “Take-Off” kl. 16.10 via Frankfurt  og herfra videre til
Billund med ankomst kl. 23.15
Pris pr. person ved min. 15 til 19 deltagere kr. 22.750, -
Pris pr. person ved min 20 til 24 deltagere  kr. 22.000,-
Pris pr. person ved mere end 25 deltagere kr. 21.250,-
Forbehold for ændringer i de enkelte jagtdage i ovenstående 
program.

PRISEN INKLUDERER:
• Flybilletter tur / retur – al lufthavnstransfer  

og transport under jagten
• All nævnte måltider fra ankomst til afrejse.
• Indkvartering, guide og i delt dobbeltværelse 

Enkeltværelse mod tillæg på kr. 350,- pr. døgn
• 3 jagtdage med fri afskydning af grise og kronvildt
• Alle trofæer er inkl. i prisen.
• Portugisisk jagtlicens
• Dansk rejseleder

PRISEN INKLUDERER IKKE:
• Transport af våben og ammunition på flyet ud og hjem  

Forplejning på ud- og hjemrejsen
• Evt. enkeltværelsestillæg  4 x kr. 350,- så længe lager haves.
• Drikkepenge anslået € 100,- til € 150,-
• Klargøring og evt. hjemsendelse af jagttrofæer til DK



Jelling Jagtrejser  .  www.jellingjagtrejser.dk  .  Mail: info@jellingrejser.dk 

Adelgade 43, 1 th  .  8660 Skanderborg  .  Tlf: 75 87 23 44

Afprøvede jagt- og naturoplevelser 
af høj kvalitet

Vi ved, hvad vi sælger  
– vi har været der selv!


