
 

 

 

 

 

Jagtrejsekonsulent - Jørn Riis. 

Tlf.: +45 20 63 87 17 - e-mail.: jorn@aurorajagtrejser.dk - www.hunterriis.dk 

Medlem af rejsegarantifonden nr.:1685 

                   Spanien - Gemse 
    Klassisk bjergjagt i kuperet og vidunderligt landskab. 

.  

 

Vi har mulighed for at tilbyde en spændene jagt i Spanien på 

henholdsvis Pyrenean eller Cantabric Chamois. Disse lever i lettere 

kuperede til kuperede områder i det nordlige Spanien. 

Jagt på Pyrenean eller Cantabric Chamois: 
• 3 opholdsdage 

• 2 jagtdage 
• 1 Gemse uanset størrelse 

• Fuld forplejning  

• Dobbeltværelse  

• Jagtføring 1:1 
• Transport fra Lufthavn til jagtområde t/r 

Pris pr. jæger 22.800,-kr     (Ved booking af 2 jægere) 
 

Gemsen lever på de stejle klippesider, da dens bløde klove er udviklet 

til at kunne stå fast på de glatte sten. Gemsen har et karakteristisk 

udseende., og findes ofte på eller over trægrænsen, hvor de lever - 

Jagten er en bjergjagt og en ok kondition anbefales 
 

Udfordrende jagt i fantastisk landskab. 
 

Sommerpelsen er lysebrun og vinterpelsen er mørkere og tykkere. 

Det mest karakteristiske ved gemsen er deres sorte og hvide 

aftegning i hovedet. Både han og hundyr har horn, som bøjer 

bagud. Bukkens horn er dog tykkere og mere bøjede end hundyrets. 
 

Når der jages Pyrenean Chamois flyver man til Barcelona. 

 
Jagtperioden på de 2 arter er fra den 1. september til den 15 

november og fra den 1. maj til den 15. juli. 

Når der jages på Cantabric Chamois flyver man til Madrid 
 

Ikke inkluderet.:  

Flyrejse t/r, administrationsgebyr 950,-kr, trofæ præparation, 
veterinærcertifikat, hjemtransport af trofæ og skind, drikkepenge, rejse 
og afbestillings forsikring. Ved ulige antal deltagere kan der  

opkræves tillæg for enkeltværelse. 

Der er ingen tilbagebetaling i tilfælde af at der ikke skydes Gemse.  

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser 

Der tages forbehold for trykfejl, ændret priser og udsolgte 

rejser. 

 

Jagtrejser til hele verden…!! 
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