
 

 

 

 
 

Spanien 
Høje agerhøns på drev 

Fra okt. 2022 – apr. 2023 

 
Er du inkarneret haglbøssejæger og søger det ultimative 

med hensyn til høje og udfordrende skud – så skal du prøve 

drevne agerhøns i Spanien! 

Her stilles der virkeligt krav til skytten, når de driver de 

spanske rødbenede agerhøns ud over dalene i det det 

smukke og kuperede spanske landskab!  

 

Selve jagten: 

Vi er gået ”all inn” på denne jagt og har entreret med den 

bedste der findes i Spanien på dette felt – familien har aner 

tilbage til 1400 tallet og ejer og driver stadig godset og dets 

jagtvæsen! 

Her er kvaliteten af fuglene ekstraordinære høje, godset 

har hele 75 forskellige drev fordelt over deres 17.000 ha 

kuperede landskab. 

Hele set uppet er af høj kvalitet mht. til både luksus 

indkvartering, drivere, hundefolk, ladere og haglbøsser. 

Som host på dagen er ejeren altid repræsenteret og er med 

til at få dagen til at glide på bedste vis. Der serveres 

naturligvis lækker spansk tappas midt på dagen ude i 

terrænet – med alle de specielle og dejlige spanske 

specialiteter der hører til! 

De arrangerer jagter mellem 600 – 3.000 fugle pr. dag for 

1 – 10 jægere.  

 

Indkvartering og forplejningen under jagten: 

Man indkvarteres i deres lækre shooting lodge, her er både 

maden og servicen unik. Der er ansat Michelin kok og 7 

tjenestepiger og 2 butlere 

 

Lokalitet: 

Godset ligger mellem de 2 historiske og gamle byer Cáceres 

og Trujillo, der begge er på World Heritage listen. 

 

Lufthavn: 

Madrid er nærmeste lufthavn og her vil vores spanske 

partner modtage jer og hjælpe jer igennem tolden med 

våben og køre jer til indkvarteringen 
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Priser v/1 – 10 skytter på holdet: 

A) 2.000 agerhøns pr. dag DKK 850.000 

B) 1.500 agerhøns pr. dag DKK 682.900 

C) 1.200 agerhøns pr. dag DKK 577.000 

D) 1.000 agerhøns pr. dag DKK 504.300  

E)    800 agerhøns pr. dag DKK 430.000 

F)    600 agerhøns pr. dag DKK 375.000 

 

 

Pris inkluderer: 

➢ 1 nats overnatning pr. jagtdag i luksus lodge med fuld 

forplejning for op til 10 skytter og 1 ledsager 

➢ Tolk + hjælp i lufthavn til våben 

➢ Transfer fra lufthavn til lodge t/r 

➢ Alt kørsel i 4x4 under jagten 

➢ Patroner inkluderet 

➢ Spansk jagttegn + forsikring 

➢ 1 Flamenco/spansk aften inkl. i A,B,C, kan tilkøbes i 

D,E,F 

➢ Privat guided ture til World Heritage byerne Cáceres, 

Trujillo, Mérida eller Guadalupe, som ligger nært ved 

➢ Massage efter jagten 

 

Ikke inkl.  

➢ Lejevåben € 230/dag (par bøsser)  

➢ Drikkepenge til staff. 

 

 

Individual guns: 

Der er på udvalgte datoer mulighed for at købe 1 eller flere 

individuelle pladser på agerhønse jagterne, hvis ikke man kan 

blive et helt hold selv. 

 

Pris pr. jæger: 

600 agerhøns pr. dag v/8 skytter DKK 44.650, 75 fugle pr. 

jæger 

800 agerhøns pr. dag v/8 skytter DKK 53.500, 100 fugle pr. 

jæger 

 

Pris inkluderer: 

➢ 1 nats overnatning pr. jagtdag i luksus lodge med fuld 

forplejning 

➢ Tolk + hjælp i lufthavn til våben 

➢ Transfer fra lufthavn til lodge t/r 

➢ Alt kørsel i 4x4 under jagten 

➢ Patroner inkluderet 

➢ Spansk jagttegn + forsikring 

 

Ikke inkl.  

➢ Lejevåben € 230/dag (par bøsser)  

➢ Drikkepenge til staff. 

➢ Ekstra fugle over hhv. 75 eller 100 stk., DKK 350/stk. 
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Dette er for gruppen og personerne der søger det unikke 

sammensatte program, hvor der er taget hånd om 

arrangementet fra A – Z og hvor man blot skal nyde 

jagten, vejret og opholdet i skønne omgivelser og rammer!  

 

Ønsker man et skræddersyet program der passer til sin 

egen individuelle gruppe – så er dette naturligvis også 

muligt, kontakt os og vi laver et færdigt program til 

dig/jer!  

 

For yderligere oplysninger vedr. denne jagt i Spanien –  

kontakt os venligst  

 

 

Med venlig hilsen 

GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER  
 

 

 

Henrik Mortensen  

email: hm@gamekeeper.dk 

tlf.: direkte +45 2193 6369 
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