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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 kan gøre det svært at skelne imellem 

dem. 
 

Inkl. i arrangementet: 

• 3 opholdsdage 

• 2 jagtdage 

• Jagtføring 1:1 

• Fuld forplejning 

• Dobbeltværelse 
• 1 Sierra Nevada Ibex eller 1 Ronda Ibex uanset størrelse 

• Transfer lufthavn t/r 

• Al transport ifm. jagten 

• Felt præparation af trofæet 

Pris pr. jæger 28.950,-kr. 
 

Sierra Nevada og Ronda jages i den sydlige del af Spanien. 

Nærmeste lufthavn er Malaga, herfra afhentes og bringes 

gæsterne altid af vores samarbejdspartner.   Området   hvor   der   

jages   er   lettere   kuperet   og området  gennemskæres  af  

mange  små  veje  hvilket  gør  det  nemt  at komme rimeligt højt 

op i bjergene med en 4- hjulstrukken bil. Der jages i en højde på 

ca. 1200-1800 m. 
 

Det er kun de ældste dyr som jages. 
 

Indkvarteringen,  som  bruges  under  opholdet  er  typisk  et  af  

de  små hyggelige   landhoteller,   som   ligger   flere   steder   i   

nærheden   af jagtområdet. 
 

Ledsager pris 1.390,-kr pr dag med fuld forplejning og 

ophold i dobbeltværelse samt transfer Lufthavn/hotel t/r 

 

Det optimale tidspunkt at jage på er fra starten af november til 

begyndelsen af januar og så igen fra starten af marts til midten 

af maj. Brunsten er i ugerne 45-47. 

Ekstra trofæafgift: 1 Ronda eller Sierra Nevada ibex uanset 

størrelse 3.750 euro 

Ikke inkluderet i prisen er:  

Flyrejse t/r, drikkevarer, drikkepenge, behandling af trofæer 
ved spansk konservator og hjemtransport af trofæer, tillæg for 
enkeltværelse 200,- kr. pr. dag, rejse og afbestillingsforsikring. 
administrationsgebyr 950,-kr. pr. jæger. Ved ulige antal deltagere kan der opkræves tillæg for enkeltværelse. 

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser. Forbehold for trykfejl, ændret priser og udsolgte 
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