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Revirbeskrivelse:  
I Spanien er der en lang tradition for jagten på de store 

stolte stenbukke. Gamekeeper & Buhls outfitter Jose har 

arbejdet med jagt i mere end 25 år og råder alene over 3 

fantastiske jagtområder, samt flere mindre jagtområder i 

andre dele af Spanien. Denne jagt på ibex trofæjagt 

foregår på ca. 55.000Ha og beliggende i den sydlige del af 

Spanien ”Aragonien Valencia” lige syd for TERUEL.  

Et utroligt spændende jagt område der består af  

”terrasser” med frugtplantager, ege skove og områder  

med valnøddetræer, mellem national parker og de  

barske sneklædte bjerg toppe. 

Man kører ind i bjergene, så langt det er muligt og 

herefter foregår jagten til fods. Det er en fordel at være i 

rimelig form, men tempoet tilpasses altid dig. Når man har 

pürschet sig op gennem de lavere liggende frugtplantager 

videre op gennem egeskove og områder med 

valnøddetræer venter der et fantastisk skue ud over de 

lavere liggende områder.  

Uanset hvad tid på året man vælger at jage i, vil man få  

en virkelig spændende jagt blandet med naturoplevelser, 

som ingen charter turister oplever i Spanien. Samt  

chancen for at opleve den uspolerede lokale spanske  

kultur. Der er også endvidere mulighed for at kombinere 

jagten i Spanien med ophold ude ved kysten eller andre 

spændende aktiviteter.  
 

Afskydning:  

Denne jagt er TROFÆ jagt på Becites ibex, inkl. en 

stenbuk på optil 8 år max 204 CIC point i prisen.  

Når vildtet spottes starter den spændende pürsch.  
 

Periode:  

Medio september til ultimo april. Brunst tiden er i 

November. Jagten i Spanien foregå hovedsageligt fra 

midten af september til slutningen af april. I januar og 

februar laves der ganske få jagter, da de går i skoven, til 

der begynder at komme grønt græs igen, fra marts og helt 

frem til maj. Om efteråret findes stenbukkene højt oppe i 

bjergene for så senere på året at trække længere ned. 

Den fysisk mindst krævende jagt foregår derfor i 

vintermånederne.  
 

Indkvartering: 

Man bor på et mindre lokal hotel Masia La Torre, som er 

blevet total renoveret i bjerglandsbyen Mora de Rubielos, 

som er en rigtig hyggelig spansk bjerglandsby med ca. 

1.600 indbyggere, her er der flere hyggelige barer og 

mindre hoteller. 

Indretningen er rustik og hyggelig og maden er traditionel 

god spansk mad. 

Fuld forplejning fra et køkken med gamle egnsretter og 

hvor maden laves over åben ild. Øl, vin og spiritus er 

eksklusiv.  
 

Spanien 

Trofæjagt på Beceites Ibex  
 

http://www.gamekeeper.dk/
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Transport til indkvarteringen:     

Fly fra Danmark til Valencia (115 km) til hotellet. Du vil 

blive hentet og bragt af vores outfitter i lufthavnen. 

Fra Madrid koster €450,- pr. bil.  
 

Prisberegning pr. jæger:  

2 dages jagt samt 3 dages ophold med fuld forplejning, 

jagtlicens, guiding 1:1, 1 stk Stenbuk optil Bronze 204 CIC 

point, feltpræparering af evt. trofæ, tolk og jagt forsikring, 

transfer lufthavn t/r samt al transport under jagten. 

Pris pr. jæger inkl. ovenstående ........ DKK 31.985,- 
 

Tilbagebetaling ved ingen skud chance på Ibex optil 204 

point DKK 15.000,-  

Anskydning gælder som nedlagt vildt.  

Der er tilknyttet en sweisshund til guiden. 
 

Eventuelle tillæg: 

Flybillet Danmark – Valencia ca. DKK  3.000,-  
Våben med fly ca. €75,- pr. vej samt told stempel €15,- 

Ekstra overnatning inkl. fuld forplejning DKK 2.150,-  
Ekstra jagtdag inkl. fuld forplejning DKK 3.500,- 

Leje af våben pr. mand €125,- 

Hjemtransport af trofæer 

Rejseforsikringer 

Drikkepenge    

DER MÅ IKKE ANVENDES LYDDÆMPER I SPANIEN. 
 
 

Trofæpriser Ibexbukke 2022: 

 

Tillæg fra 205 CIC point: 

Bronze 205-214 CIC point ................. €     1.550,00 

Sølv 215 - 225 CIC point ................... €     3.350,00 

Guld 226 - 229 CIC point ................... €     4.400,00  
Guld 230 - 254 CIC point ................... €     6.100,00   

Guld Over -255 CIC point .................. €     8.300,00   
 

CIC og de Spanske jagtmyndigheder måler ikke på helt 

samme måde, derfor er opmålingerne efter den Spanske 

vildtforvaltnings regler. 
 

Vi håber at arrangementet har din interesse, og beder dig 

venligst give besked snarest muligt, idet outfitteren er 

booket hårdt op. 
 

I bekræftende fald beder vi dig venligst returnere vedlagte 

tilmeldingsblanket i udfyldt stand samt en kopi af dit pas, 

våbentilladelse og jagttegn samt et depositum DKK 

15.000,- pr. jæger. 
 

Endvidere er vi selvfølgelig til tjeneste med alle de 

oplysninger om arrangementet, som du måtte ønske.  
 

Med venlig hilsen 

GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER 

 
Søren Sørensen  

email: soeren@buhlsjagtrejser.dk 

tlf.: direkte +45 2122 7570  

http://www.gamekeeper.dk/
mailto:soeren@buhlsjagtrejser.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.: 
Udløbsdato: 

 Cpr. nr.: 

Følgende riffel  

medbringes: 
 

Fabrikat: Våbennr. 

 
 

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: Original 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:         

Giro:                    Kontant: 

Check:                 Dankort: 

Underskrift 

 

Navn: Dato: 

Eventuelle 
bemærkninger: 

 
 

Email: 
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