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Bezoar Ibexen er i Tyrkiet en af hovedvildt arterne, som 

tæller til en af de mest populære Ibex, som mange jæger på 

et tidspunkt vælger at nedlægge. 

 

Trofækvaliteten er på Bezoar Ibex god overalt. Staten har i 

den seneste årrække åbnet jagten på nye områder, hvilket 

har givet mulighed for afskydning af mange trofæer 

imellem 100-120 cm. Kapitale trofæer over 120 cm er der 

også gode muligheder for at kunne skyde. Bezoar Ibex har, 

i sammenligning med den Sibirske Ibex, en mindre 

kropsbygning, og opnår en vægt på ca. 100-120 kg. 
 

Inkluderet i prisen: 

• 6 dages ophold  

• 5 jagtdage 

• 1 Bezoar Ibex op til 100 cm 

• Jagtføring 1:1 

• Fuld forplejning 

• Ankomst og afrejse hjælp i Ankara 

• Transfer i jagtområdet t/r  

• Jagtlicens 
 

Pris pr. jæger 78.990,- kr.  
 

Bezoar Ibex lever typisk i små rudler, i de stenede områder, 

lige oven for trægrænsen. I efterårs og vintermånederne er 

den særdeles velfarvet, derfor anbefales jagten i denne 

periode. 
 

Smukt trofæ i en utrolig smuk natur 
 

Ibex, som er ældre end 7 år, går oftest alene. Det er kun i 

brunsten af de opsøger rudlerne med hundyr. Brunsttiden 

ligger i tidsrummet fra november til december. Denne 

termin er den bedste, hvis der ønskes nedlagt et kapitalt 

trofæ. Et andet godt tidspunkt kunne være at jage i januar 

og februar. På dette tidspunkt træffes Ibexen længere nede 

end normalt på grund af de store snemængder på toppen af 

bjergene. 

 

Jagten afvikles i det område som vores partner vurderer som 

det bedste for den enkelte jæger. 

 

Ikke inkluderet i prisen: 

Administrationsgebyr 950,- kr., flybillet, skinning og klargøring til forsendelse 250 Euro, 220 Euro 

pr. cm over 100 cm, hjemtransport af trofæer og dokumenter, alkohol, drikkepenge til jagtfører, rejse 

og afbestillingsforsikring. 
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Trofæafgifter for keiler: 

Optil 14,9 cm                     €          790,--  

15-17,9 cm                         €       1.090,-- 

18-20,9 cm                         €       1.390,-- 

21-23,9 cm                         €       1.890,-- 

24-25,9 cm                         €       2.290,-- 

26 cm og derover               €       2.790,-- 

 
 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for  

Aurora Jagtrejser. 

 

Der tages forbehold for trykfejl, ændret priser og  

udsolgte rejser. 
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