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Her har du mulighed for at, opleve en klassisk spansk 

drivjagt nær Madrid. Jagtområdet er typisk spansk 

monteria, med store åbne områder og bjergrige tinder, 

hvilket gør det utroligt smukt og spændende at jage her. 

 

Der vil på de 2 hele jagtdage være god mulighed for at, 

jagtgruppen vil kunne nedlægge ca. 250stk. vildt, og ofte 

mere. 

Jagten forgår på hegnede eller delvis hegnede områder.  

 

I 2019 nedlagde vores kunder i dette område 261stk. vildt 

og i 2020 blev det til hele 456stk. vildt, dog nedlagt af en 

meget velskydende gruppe.  

Antallet af nedlagte dyr på paraden, er meget afhængig af 

den pågældende gruppe’s skydefærdigheder. 

Der kan forventes skudafstande fra 50 til 250 m. 

 

Programmet for jagten er således :  

• 6. Februar flyves der til Madrid, og her modtages i af vores spanske partner, som vil være 

behjælpelig med deklarering af våben osv.  

• Derefter vil der være transfer til Hotellet. 

• 7. og 8. Februar Startes dagen med god morgenmad, og der vil her være briefing omkring jagten’s 

forløb osv. og der trækkes lod om standpladserne, for hver jæger. 

• Ummidelbart herefter afgang til jagtområdet med start ca. kl. 10.00 og frem til ca. kl. 15.00 

• Herefter der er opsamling af vildtet. Imens dette gøres 

vil der blive serveret, en dejlig spansk frokost til 

jagtgruppen, hvilket er en af traditionerne ved en spansk 

monteria. 

• Sidst på eftermiddagen d. 8 februar når monteriaen er 

færdig og frokosten og paraden er afsluttet, er der afrejse 

til Madrid og her vil der være, 1. overnatning på hotel i 

nærheden af lufthavnen. Aftensmaden indtages på en af 

byens restauranter for egen regning. overnatningen i 

Madrid er inkluderet i prisen. 

• 1.dag vil der deltage ca. 28 jægere og på 2.dag ca. 32. 

 

Inkluderet i arrangementet er: 

• Mulighed for afskydning af ca. 250 dyr fordelt på de 2 jagtdage. 

• 3 Dages ophold i dobbeltværelse, med fuld forplejning  

(aftensmad den sidste aften i Madrid er ikke inkl.)  

• 2 Jagtdage på Monteria 

• Spansk jagtlicens 

• Transfer fra Madrid til jagtområdet samt fra hotel til jagtområdet t/r 

Pris i alt   4250.- € pr. jæger. 

 

http://www.aurorajagtrejser.dk/
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• På 1. jagtdag er der kvote på, her er der for hver 

jæger mulighed for at skyde 2 stk. trofædyr (der 

vælges frit kronhjort, muflon eller dåhjort), 7 stk. 

hinder/kalve) Der er fri afskydning af vildsvin til 

alle jægere. 

 

• På 2. jagtdag vil der være fri afskydning af 

kronvildt, muflon og vildsvin. Inkl. alle 

trofæbærende dyr. 

 

• Hvis der nedlægges flere end 250 stk. dyr af 

gruppen, skal der betales 100.- € ekstra pr. 10 stk. 

dyr pr. jæger uanset hvem der har skudt hvad. 

 

Ikke inkluderet i prisen er: Flyrejse Danmark/Madrid t/r, Konservator og 

hjemtransport af evt. trofæer til DK, Ekstra trofæafgift hvis der kan købes 

ekstra trofædyr på dag 2, Alkoholiske drikkevarer, Enkeltværelse 70.- € pr. 

overnatning, Drikkepenge 50.- € pr. dag pr. deltager til sekretæren, Aftensmad 

den sidste aften i Madrid, Rejse og afbestillings forsikring.  

 

1. Depositum på 7.000.- kr. betales ved booking 

2. Depositum/restbeløb betales 60. dage før afrejse. 

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser. 

 
 

Der tages forbehold for prisændringer og udsolgte jagtrejser. 

http://www.aurorajagtrejser.dk/

