
Den Iberiske Halvø
PORTUGAL - HJORTEJAGT

Kronhjortebrunst i Portugal
Jagten på den majestætiske iberiske kronhjort i højbrunsten i september er en intens og fantastisk 

jagtoplevelse. Ofte vil man kunne høre flere store hjort stå og brøle på bakketoppe eller i bunden af en 
dal. Så er det op til dig og di stalker at sætte jagten ind på den rette.
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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. 23.500,-
Pris pr. ledsager  kr.   6.000,-
Pris for ekstra jagt- og opholdsdag kr.   4.100,-
Pris for ekstra opholdsdag   kr.   1.500,-

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 efter prisliste
• Ekstra dåhjort kr. 11.500,- (uanset størrelse)
• Vildsvin uanset størrelse og/eller trofæ kr. 1.500  

(gælder kun under hjortestalking) 
 

PRISLISTE KRONHJORT:
Kronhjort indtil 9’ender kr.   6.200,-
10’ender til 11’ender kr.   9.000,-
12’ender                                                      kr. 13.125,-
13’ender til 14’ender kr. 15.000,-
15’ender til 16’ender kr. 17.350,-
17’ender og større uanset størrelse kr. 23.000,-
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Afprøvede jagt- og naturoplevelser 
af høj kvalitet

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


