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Revirbeskrivelse:  
Reviret er beliggende i de naturskønne Ismaili bjerge, 

som er beliggende i den nordlige del af Azerbaijan med 

grænse til Dagestan. De råder over fire blokke på hver 

især ca. 60 kvadratkilometer regnet på et kort, da det 

er bjerge op til 3.600 m højde, giver det store områder. 

Man jager hovedsageligt på de højere liggende 

plateauer, hvor ”Dagestan Turen” opholder sig. Alt efter 

årstiden opholder den sig normalt over trægrænsen i 

vintertiden, og der jages op til 3.600 m højde, i 

sommertiden trækker den ned til skovene, hvor der er 

køligere, hvilket gør den nemmere at jage, da man har 

dækning i skoven, og det er fysisk nemmere at jage i 

det lave terræn. Jagten foregår med hest, indtil man 

har spottet vildtet, herefter pürches der til vildtet. 

Der arrangeres også gerne en lille trykjagt midt på 

dagen, hvor Turen ikke er aktiv. 

Man bor i nybyggede huse med toilet og bad, dog kan 

man, alt efter hvor højt Turen står, anvende små telte, 

så man sparer turen op og ned hver dag.  

På reviret vil der være op til 6 jægere ad gangen, som 

flyver til Baku, hvorefter de har en overnatning i Baku 

inden afrejsen næste dag til Kuba på nord siden af 

Ismaili bjergene ca. 220 km fra Baku. Herfra rides der 

ud i reviret ca. 3 til 4 timer til jagt området.  
 

Afskydning: 

Arrangementet vil være inkl. 1 stk. Eastern Dagestan 

Tur uanset str.  
 

Periode for grp. tur: 

Dagestan Turen er jagtbar i perioden fra april og frem 

til november, men vores partner anbefaler perioden 

04.08 til 12.08.22 

 Med udrejse fra DK d. 04. aug. retur igen i DK d. 12. 

aug. 2022 som er booket. Henrik Mortensen vil være 

rejseleder på denne tur. 
 

Indkvartering:  
Indkvartering i hovedlejeren i revirets jagthytte eller 

teltcamp, i flycamps sammen med vores outfitter i små 

telte. Ophold med fuld forplejning. 
 

Transport til indkvarteringen:     

M/fly f.eks. Kastrup/Prag/Baku og retur. Endvidere vil 

du blive afhentet i lufthavnen og transporteret til 

reviret. 

 

Azerbaijan 
Gruppetur  

Dagestan Turjagt  
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Prisberegning pr. jæger i ”BIHIR” eksklusiv 

område v/min 4 jægere: 

6 dages ophold med fuld forplejning  

5 dags jagt ved 1:1,  inkl. 1 stk. Eastern Dagestan 

Tur uanset str., våbentilladelse, samt al transport fra 

Baku til reviret, afkogning og saltning af skind  
Pris i alt pr. jæger ..................................... DKK 43.850,- 
 
 

Prisberegning pr. jæger i ”BIHIR” eksklusiv 

område v/2 – 4 jægere: 

6 dages ophold med fuld forplejning  

5 dags jagt ved 1:1,  inkl. 1 stk. Eastern Dagestan 

Tur uanset str., våbentilladelse, samt al transport fra 

Baku til reviret, afkogning og saltning af skind  
Pris i alt pr. jæger ..................................... DKK 47.250,- 
 

Eventuelle tillæg/fradrag: 

Hjem transport af trofæ  
Flybillet fra Kastrup T/R ca. DKK 5.800,-  

Visum €170 (kan laves online nu)  
Drikkepenge €250 

Eksport papirer €220 

Veterinær cites €650 

Tilbagebetaling ved ikke nedlagt Tur €700 

Synlig schweiss ved anskydning & flere forbi 

skydninger beregnes som nedlagt vildt. 

 

Hjemtransport af trofæ samt evt. veterinærpapir er på 

egen regning, de bliver behandlet og betalt inden 

hjemrejse. 

 

Afskydnings afgifter:  

Ekstra Tur ........................................... €  2.150,00 

Kel Dag ............................................... €  2.700,00 

Bjørn (jagttid sep.-dec. Caucasion brun) . €  4.200,00 

Vildsvin (jagttid aug.-marts) .................. €  750,00 

Råbuk (jagttid aug.-marts) .................... € 890,00 

 

Der tages forbehold for prisen i 2022 så længe den ikke 

er fastsat.  
 
 

Jeg håber at ovennævnte arrangement måtte have din 

interesse, og beder dig venligst give besked snarest 

muligt, idet tilbuddet er ude til anden side. 
 

I bekræftende fald beder vi dig venligst returnere 

vedlagte tilmeldingsblanket i udfyldt stand, sammen 

med 2 pasfotos, en kopi af din våbentilladelse, jagttegn 

og pas, samt et depositum på DKK 5.000,- pr. jæger. 
 

Endvidere er jeg selvfølgelig til tjeneste med alle 

oplysninger om arrangementet, som du måtte ønske. 

 

Med venlig hilsen 

GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER 

 
Henrik Mortensen  

email: hm@gamekeeper.dk 

tlf.: direkte +45 2193 6369 

http://www.gamekeeper.dk/
mailto:hm@gamekeeper.dk
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Tidspunkt:  

 
 

Sted:  

 

Fulde navn: 

 
     

Adresse: 

Postnr./By:  
 

Har du rejst med 
Gamekeeper & Buhls 

Jagtrejser tidligere ? 

 E-mail: 

Tlf. 

 

Privat: 

 

Arbejde: 

 

Mobiltlf: 

 

Pas nr.: 

Udstedelses dato: 
Udløbsdato: 

 Cpr. nr.: 

Fødested: 

Følgende riffel  
medbringes: 

 

Fabrikat: 
 

 

Våbennr. 
 

Løbslængde: 

 

 

Kaliber: Antal ammunition:  (Max. 60 

stk.) 

Fly/udlejningsbil: 

 

Ordner selv: 

 

Buhls Jagtrejser ordner: 

    

Jagtdistrikt ønskes  

sammen med: 

  

Eventuel ledsager: 

Fulde navn + cpr.nr. 

  

Ved rejse i egen bil  

opgives bilens:  

Mærke: Reg. nr. 

Ved flyrejse: 

 

Udlejningsbilens fører:  

Afleveret (sæt kryds): Kopi af våbentilladelse: Kopi af EU våbenpas: 

 Kopi af jagttegn: Andet: 

Ønsker du forsikringer 
bedes du krydse af 

ved det ønskede 
produkt: 

Afmeldingsforsikring:  
6 % af rejsens pris 

Rejseforsikring: 

Betalt depositum: Beløb:       
Dato:         

Kontant: 
Overførsel: 

Underskrift 
 

Navn: Dato: 

Eventuelle 

bemærkninger: 
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