
Den Iberiske Halvø
PORTUGAL - DRIVJAGT

Drivjagt i Portugal 
Drivjagten i Portugal på den frie vildtbane er andet og meget mere end blot en jagtoplevelse. 

Det er en totaloplvelse, som består af lige dele intens drivjagt med unikke og anderledes jagtraditioner 
som tilsættes et fantastisk udbud af kulinariske jagt-tapasretter serveret med passende røde og hvide 

fantastiske vine. Naturkulisserne sætter rammerne og vejret er næsten altid med os. 
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DRIVJAGT - PORTUGAL
Wild Harvest - Kronvildt og vildsvin

Jelling Jagtrejser  .  www.jellingjagtrejser.dk  .  Mail: info@jellingrejser.dk  .  Tlf: 75 87 23 44

Jelling Jagtrejser arrangerer i samarbejde med Wild Harvest i Portugal  

en drivjagtrejse til Portugal i november.

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
Efter aftale  

Dag 1 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.
Dag 2  – jagt overvejende på grise
Dag 3 – jagt overvejende på grise – transfer til ny indkvartering
Dag 4 – jagt overvejende på kronvildt
Dag 5 – 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. 23.750, -
Pris pr. person ved min 20 til 24 deltagere  kr. 23.000,-
Pris pr. person ved mere end 25 deltagere kr. 22.250,-
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!


