Beceite Ibex

Jagten
Jagten på Beceite Ibex foregår som pürsch i et fantastisk og kuperet
landskab, der er præget af mindre bevoksninger og større træer.
Jagten kræver ikke en topkondition, da terrænet er med relative bløde
bakker og jagten altid arrangeres i forhold til den gæstende jægers
kondition.
Der er en særdeles stærk bestand af Beceite Ibex på det mere end
50.000 ha jagtområde, der forvaltes topprofessionelt af vores
samarbejdspartner. Succesraten ligger på 100% for jagterne på Beceite
Ibex.
Der skal forventes skud til vildtet på mellem 100 og 300 meter.
Som jæger kan du forvente at skulle bruge 1-2 dage på at nedlægge
Beceiten og der er fra guidens side i dagene op til jægerens ankomst
været spottet hvor vildtet er lokaliseret og hertil også i forhold til den
trofæstørrelse jægeren har ønsket sig at nedlægge.
Der er helt enkelt en meget professionel tilgang til alt omkring jagten.

Jagttermin
Jagtperiode er 1. oktober til 31. maj. Brunstperioden, fra ultimo
november til sidst i december, er at anbefale, hvis der ønskes at
nedlægge en stor Beceite Ibex.
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Indkvartering
Jægerne indkvarteres på hyggeligt lokalt hotel i jagtområdet.
Indkvarteringerne er af god standart ligesom forplejningen er noget
alle gæster elsker efter at have nydt den spanske cusine.
Da indkvarteringen er placeret i jagtområdet betyder det minimal
køretid til og fra jagten.
Der er under opholdet inkluderet fuld forplejning for gæsterne.
Fra Danmark flyves der nemmest til Valencia, hvorefter der er ca. 1
times kørsel til indkvarteringen.
Ved ankomst i Valencia modtages jægerne af guiden, der er
behjælpelig med at deklarere våben i lufthavnen.
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Priser
Pris pr. jæger Kr. 29.500,Inkluderet i prisen

Ikke inkluderet i prisen

3 dages ophold med helpension
2 dages jagt
Al kørsel i revir
Transfer fra/til lufthavn
Alle spanske tilladelser og forsikringer
Trofæbehandling i revir
Afskydning af 1 repræsentativ Beceite Ibex op til 204,99 CIC

Alkoholiske drikkevare
Drikkepenge (€ 100,- pr. trofæ)
Skinning, saltning af skind og afkogning af trofæ (€ 180,-)
Hjemtransport af skind og trofæer
Evt. leje af riffel (€ 150,-)
Flyrejse

Bemærk: anskudt vildt er lig med nedlagt vildt.
Tillæg for større Ibex, hvis det ønskes
Ibex, 205 – 219,99 CIC
Ibex, 220 – 229,99 CIC
Ibex, 230 – 239,99 CIC
Ibex, 240 CIC eller større

Kr. 9500,Kr. 16200,Kr. 23000,Kr. 29000,-

Det er muligt, efter trofæ ibex er nedlagt, at jage hundyr og yngre ibex til disse priser
Hundyr
1 års ibex
ung ibex op til 5 år
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Medaljekrav Beceite Ibex
CIC
Bronze
Sølv
Guld

205 – 219,99
220 – 229,99
230 eller større

SCI
Bronze
Sølv
Guld

69
75 5/8
80 1/8

Du bestemmer størrelsen på dit trofæ
Før rejser afsted for at nedlægge din Beceite Ibex, skal
du have bestemt dig for i hvilken størrelse du ønsker at
nedlægge dit trofæ.
Hermed kan din guide forberede din jagt bedst muligt og
du undgår unødige overraskelser når du har nedlagt din
ibex.
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