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I Spanien er der mulighed for at jage 4 forskellige Ibex arter, 

Gredos, Ronda, Sierra Nevada og Beceites Ibex. Der er en mindre 

forskel på de 4 arter, der gør det svært at skelne dem. 
 

1 Beceite Ibex optil og med sølvmedalje  

• 3 dages ophold  

• 2 jagtdage 

• Fuld forplejning 

• Alle drikkevarer, incl. alkohol 

• Jagtføring 1:1 

• Al transport i reviret 
 

Pris ved 1 jæger 28.950,-kr. (Ledsager i 3 dage 4.350,kr.) 
 

Området som Beceites ibexen jages på er et privat revir, hvor der 

er en god bestand af Beceite ibex. Der flyves normalt til  

Barcelona eller Valencia, hvorfra der er transfer til jagtområdet,  

hvor der indkvarteres privat i revirets jagthus. 
 

Jagttiden på Ibex er fra den 1. november til den 1. april.  
 

Vi gør opmærksom på at beceite hundyr kun kan skydes fra 1.  

november til den 1. Marts. 
 

Jagten er selvfølgelig på fri vildtbane..!! 
 

Beceites Ibexen er sammen med Gredos Ibexen, de to arter der er  

flest af i Spanien, og det område hvor de forefindes er fra Sierra De 

Tortosa til begyndelsen af Sierra Nevada. Beceites Ibexen er  

opkaldt efter Beceite området som ligger sydvest for Barcelona. 
 

Vores jagtområde ligger tæt ca. 100 km nord for Valencia,  

landskabet her er utroligt flot og kuperet og der jages i en højde optil 

1.200 m.  
 

Fremragende jagt i et fantastisk landskab. 
 

Området gennemskæres af mange små veje hvilket gør det nemt at 

komme rimeligt højt op i bjergene med en 4- hjulstrukken bil. 

Jagten udøves som pürsch og enkelte gange som anstandsjagt. Det 

er vigtig hele tiden under jagten at afsøge området med kikkerten.  
 

Når trofæerne som man ønsker at jage er nedlagt, slutter jagten. 
 

Indkvarteringen, som bruges underopholdet er jagthuset som 

ses nedenfor på billederne stedet ligger midt i jagtområdet. 
 

Hvis man ønsker at jage en guldmedalje Beceite Ibex er prisen 

for pakken ovenfor 67.950,-kr + ikke inkl. 
  
I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser 

Der tages forbehold for trykfejl, ændret priser og udsolgte 

rejser. 
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Det er normalt kun de dyr som er over 10 år eller mere som jages, det er normalt altid dyr i medaljeklassen som 

jages typisk bronze og sølv, de kapitale Ibexer som får guld er der også en god chance for at nedlægge. Det sker 

også at der skydes trofæer lige under bronze da de kan være pænere i hornene en medalje trofæerne. Når trofæet 

som jages er nedlagt, slutter jagten. 
 

Der kan gives garanti hvis man kun ønsker at skyde pakken ovenfor at man ikke skal betale ekstra hvis 

guiden har sagt at man må skyde ibexen og det senere viser sig at det er en guldmedalje. 

 

Ikke inkluderet:  

Flyrejse t/r, enkeltværelse 165,-kr pr. dag, administrationsgebyr 950,-kr, konservator i Spanien klargøring samt 
hjemtransport af 1 trofæ og skin 400 Euro til Dk (monteres i DK), rejse og afbestillings forsikring. Ved ulige 
antal deltagere kan der opkræves tillæg for enkeltværelse. 

 

Der betales 5.000,-kr. ved booking  - Resten 60 dage før afrejse. 
 

Anskydning = nedlagt 
 

1. Gredos 

2. Beceite 

3. Sierra Nevada 

4. Ronda 
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