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I Spanien er der mulighed for at jage 4 

forskellige ibex arter, Gredos, Ronda, Sierra 

Nevada og Beceites ibex. Der er en mindre 

forskel på de 4 arter, der gør det svært at skelne 

imellem dem. 

 

Gredos ibexen er den stærkeste og mest kendte 

ibex. Den kendes på sine typiske lyder formede 

horn, hvor spidserne vender opad. 

Jagten foregår oftest på private områder i den 

sydlige del af Gredos bjergene, vest for Madrid, 

og er en god type jagt for de jægere med en ok 

kondition. Området er relativt kupperet med 

mange kløfter, hvor der jages i en højde optil 

2.000 m.  

Udgangspunktet for selve jagten er en jagthytte 

som ses længere nede i tilbuddet. Man kommer 

hertil med firehjulstrukne biler. Jagten betegnes 

som klassisk bjergjagt, hvor man om morgenen 

bestiger de højere regioner, indtil man observerer 

Gredos ibexen.  

Der pürsches hele dagen igennem.  

Bestanden af Gredos ibexen er god. 

Der afregnes efter CIC metoden i forhold til det 

trofæ man skyder Man kan normalt regne med at 

der nedlægges medalje trofæer, vores partner vil 

helst ikke have skudt under bronze medalje. Der 

vil også være mulighed for at nedlægge kapitale 

guldmedaljer dette skal siges ved booking hvis det 

er det man ønsker så man i området er forberedt 

på dette når gæsten kommer.  

 

Jagten arrangeres typisk fra september til maj. 

Hvor november og december er de bedste 

måneder. 

 

Inkluderet i prisen 1 Gredos op til og med 

bronze medalje, optil 219,99 CIC 

3 dages ophold med fuld forplejning i jagthus 

2 jagtdage, jagtføring 1:1,  

Transfer lufthavn til reviret t/r, al transport i 

reviret 

Felt/grov præparation af trofæerne 

I alt pr. Jæger 44.950,-kr.  

 

Tillæg ved sølvmedalje 22.950,-kr. 220-229,99 

CIC 

Tillæg ved guldmedalje 38.950,-kr. 230 CIC + 2150,-kr for hvert CIC point ekstra 



 

              Spanien Gredos 
Her kan dine drømme blive virkelighed 

 

Aurora Jagtrejser    Jomfrustien 4. 1. sal    Postbox 115    DK-6100 Haderslev 

Tlf: +45 23 45 26 94    E-Mail: aurora@aurorajagtrejser.dk    www.aurorajagtrejser.dk 

Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1685 

 

 

 

Anskydning tæller som nedlagt. 

Depositum 5.000,- kr. + flybillet ved booking, og resten betales 60 dage før afrejse. 

 

Trofæer opmåles den dag de er skudt. Denne opmåling gælder som basis for afregning, 

hvilket der underskrives protokol på. 

 

Ikke inkluderet i prisen: Flybillet Kastrup/Madrid t/r, administrationsgebyr 950,-kr., evt. leje af 

riffel, drikkepenge, evt. hotelophold uden for jagtarrangementet, klargøring af trofæ ved 

konservator i Spanien og hjemtransport af 1 trofæ og skin ca. 400 Euro, rejse og afbestillings 

forsikring  

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser.   

           

I tilfælde af evt. spørgsmål, er I meget velkommen til at kontakte kontoret på tlf. nr. 23452694. 

 
Med venlig hilsen  

Aurora Jagtrejser 

 

 

Ronda Sierra Nevada 

Gredos Beceite 
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