Spanien

l Fastprispakke Beceite Ibex

Pakken inkluderer:
• 1 Beceite Ibex op til bronche
• 3 dages ophold på hotel i bjergene m.helpension
• 2 dages jagt med egen guide
• Afh. Valencia Lufthavn tur/retur
• Trofæbehandling i jagtterræn
• Al transport under jagten
• Engelsk tolk
• Spansk jagtlicens og forsikring
• Tillæg til prisen:
• Flybillet
• Drikkepenge
• Større trofæ end inkluderet (se herunder)
• Momslovsgebyr 500,-

								
								
								
				

23.900 kr.

Spanien

l Jagt på Beceite Ibex

Kasper med flot repræsentativ Ibex efter en spændende jagt

Anders med hans flotte Ibex

Jan med hans fine Ibex, som blev nedlagt allerede første aften

Endnu en glad jæger med en flot Ibex i medaljeklassen

Der spejdes efter Ibex i det fantastisk smukke bjerglandskab.

Når stenbukken er nedlagt, kan man fortsætte på hundyrsjagt

Spanien

l Beceite Ibex

Vores spanske partner, råder over mere end 60.000 hektar jagtområder, beliggende i
bjergene ved Tortosa Beceite og Maestrazgo i det nordøstlige Spanien. Du bliver afhentet i
Valencia lufthavn af din guide og kørt ca 230 km nordpå til det hyggelige og centralt
beliggende hotel, som vil danne base for de kommende dage.
Jagttiden er fra 1.November til 31.Maj. Dog må hundyr kun jages frem til 1.Maj
Vi anbefaler en fornuftig god form, men jagten kan tilpasses, så de fleste kan være med.
Erfaring med længere skudafstande fra 175 - 250 mtr vil også være en fordel. Lejeriflerne er af
fin kvalitet, men vi anbefaler at medbringe dit eget våben som du er fortrolig med. Det er nemt
at medbringe våben til Spanien og din guide vil assistere i lufthavnen.

Prisliste

l Beceite Ibex Spanien 2017/18

TILLÆG TIL PRISEN:
Ibex Bronche 205 - 214,99 point

(Ca 66 - 71 cm)

7.500,- kr.

Ibex Sølv 215 - 224,99 point

(Ca 72 - 77 cm)

15.000,- kr.

Ibex Guld 225 - 234,99 point

(Ca 78 - 82 cm)

26.500,- kr.

(Ca 83 - 100 cm)

1.200,- pr point

Ibex Extra Guld over 235 point
Hundyr
Afkogning af kranie

3.000,- kr.
95,- €

Lejeriffel incl. ammunition

100,- €

Skulderskind + saltning

150,- €

Tue Bech-Hansen

l Din jagtrejse arrangør til Spanien

Ærlig og kvalificeret rådgivning..........
Vi har selv besøgt områderne og har derfor et
indgående kendskab til de jagter vi tilbyder.
Vores mål er at give dig ærlig & kvalificeret
rådgivning. Alle vores kunder SKAL opleve at få
kvalitet & tillid til en fair pris...
Det vil være mig en stor glæde at få lov til at arrangere din
næste jagtrejse til Spanien.
			
Tue Bech-Hansen, Indehaver

