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... Er du til bjergjagt i flotte omgivelser

STÆRKE TILBUD PÅ SELEKTIONS-
JAGT EFTER BECEITE IBEX I SPANIEN 

Tilbud på Beceite ibex i december 2018 
SPANIEN

Vores partner i Spanien Luis Miguel tilbyder i december jagt på ibex til 
en rigtig god pris. Jagten er for 2 deltagere og skal foregå i perioden 
mellem 1. december til og med 22. december.

Priserne for selektionsjagt er:
For alle selektionsjagterne på Beceite Ibex inkluderer vi 1 ibex op til
6 år, 1 hundyr samt et ungdyr (1 eller 2 år gammelt)

Min. deltagelse af 2 jægere normalpris kr. 22.995,- / nu kr. 20.695,-
Min. deltagelse af 3 jægere normalpris kr. 18.995,- / nu kr. 15.995,-

Prisen inkluderer
2 dages jagt og jagtføring, (3 jægere 3:2, 2 jægere 2:1), 3 dages op 
hold med helpension, afhentning i lufthavn, engelsktalende guide/
tolk, al transport i Spanien, spansk jagtlicens 

GODE 
RABATTER

Hvorfor skal du rejse med os?

PRISEN

Som en garanti for at du ikke 
finder vores jagter billigere 
andetsteds, matcher vi enhver 
pris, du finder på vores outfit-
tere, så længe jagtrejsen inde-

holder det samme.

 GRATIS 
REJSEPLANLÆGNING

Vi tager os af hele rejseplanlæg-
ningen for dig. Dette omfatter 
bl.a. flybooking, våbentransport 
og trofæimport. Ydermere vare-
tager vi kommunikationen med 
outfitter, så dine forventninger 

bliver mødt.

TRYGHED

Hos os er du dækket af dansk for-
brugerlov. Vi er medlem af Dan-
marks Rejsebureauforening, Rej-
segarantifonden, Danske Jagtrejse 
Arrangører og Rejseankenævnet. 
Dette betyder bl.a. at du har reelle 

klagemuligheder.

 BEDSTE OUTFITTERE

Igennem vores mange år i jagtrej-
sebranchen har vi mødt mange 
outfittere. Vi bruger kun de aller-
bedste med den bedste service og 

de bedste jagtområder.

 REJSEARRANGØR 
SIDEN 1974

Vi giver dig kompetent rådgiv-
ning omkring jagten gennem vo-

res mange års erfaring.

 NØDTELEFON

Du har altid mulighed for at 
ringe og få hjælp gennem vores 
24 timers-hotline, når du er på 

jagtrejse.

(+45) 62 20 25 40

Ring og hør nærmere på

eller mailinfo@diana.dk

Vil du høre mere eller ønsker du at booke, så ring til Kristina M. Nielsen på tlf. (+45) 63 21 10 22 eller 
mail på kristina@diana.dk


