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Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1685 

 

 

Vi kan tilbyde spændende bjergjagt på Dagestan Tur i 

Aserbajdsjan i den kendte bjergkæde Kaukasus, som 

strækker sig fra Sortehavet til det Kaspiske Hav. 

Jagtområdet, som vi arranger jagten i, er i Ismaily regionen. 

Området ligger ca. 4-5 timeres kørsel fra den Internationale 

lufthavn Baku.  

Jagten kræver en god kondition. De største trofæbærende 

dyr opholder sig højest oppe i bjergene, hvor der er fyldt 

med kløfter. Jagten foregår som typisk bjergjagt, hvor der 

normalt er jagtføring 1:1, eller det kan også ske, at man 

placeres på strategisk vigtige steder, og at der så forsøges at 

drive dyrerene nærmere til jægeren i det nogle gange meget 

ufremkommeligt terræn.  

 

Dagestan Turen har normalt en hornlængde imellem 75-90 

cm, kapitale trofæer kan nemt nå over 90 cm. 

 

Jagten foregår i en højde på ca. 2.500-3.600 meter. Der 

indkvarteres i de forskellige hytter, der ligger i området. Man 

skal dog være forberedt på, at der kan være indkvartering i 

telte, som sættes op, som fly camps ude i jagtområdet. 

 

August anbefales som den bedste termin at jage i. 

 

Inkluderet i prisen: 

Inkl. 1 Dagestan Tur uanset størrelse 

6 dages ophold med ophold og fuld forplejning 

Ca. 5 jagtdage med jagt 1:1 

Modtagelse i Lufthavn, transfer til jagtområdet t/t 

Felt præparation af trofæet 

 

I alt  37.950,- kr. pr. jæger ved 4 jægere. 

 

Ikke inkluderet i prisen: Administrationsgebyr 990,-kr., flybillet, visa 150 

euro, drikkepenge, alkoholiske drikke, evt. hotelophold, cites papir 630 euro 

pr. trofæ, veterinærpapirer 200 euro pr. trofæ, hjemtransport af trofæer, rejse 

og afbestillingsforsikring 

 

Tilbagebetaling ved ikke skudt vildt 700 euro. 

Anskudt vildt eller flere forbi skud beregnes som nedlagt vildt. 

Hvis jagten afbrydes før tid af jagtgæsten, vil der ikke være tilbagebetaling. 

Ekstra Tur 2050 euro 

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser. 

 

Med venlig hilsen  

Aurora Jagtrejser 


