Tur i Azerbaijan

Azerbaijan
Turen lever i bjergene i dette vidunderlige land i højder fra
2500 - 3000 meter. Med sine meget tykke horn minder den
om en krydsning mellem et får og en bjergged. Ifølge
internationale eksperter tilhører den både fåre- og
gedefamilien. Med hensyn til trofæet er det et af de
vigtigste omkring bjergjagt og den endelige eksamen for en
rigtig fårejæger.
Aserbajdsjan har de bedste områder og den bedste chance
for få et toptrofæ af Dagestan Tur (også kaldet East Kaukasisk Tur). Turbestanden er
meget stærk her. Det er ikke usædvanligt at se grupper af 20-30 modne bukke. Et
gennemsnitligt trofæ er 33-35 tommer med nogle trofæer op til 40 tommer. Turjagt er
meget udfordrende, og det er en af de mest krævende jagter der findes. Dagestan Tur
tæller både med i Ovis og Capra Grand Slams. Den har mere buede horn end andre
arter af Tur - helt usædvanligt for en ged, at være glat og afrundet.
Se OVIS grand slam her: http://www.wildsheep.org/sheep/international.htm

Hvordan man kommer dertil:
Du kan flyve til Baku via Frankfurt, Zürich eller Istanbul. Vores ansvarlige partnere kan
organisere sightseeing for dig i Istanbul, hvis du ønsker at tilbringe noget tid i Tyrkiet på
vejen. Vores guider vil møde dig i lufthavnen i Baku ved ankomsten og hjælpe dig
gennem tolden. Vi gør alt for at fremskynde proceduren. Du vil blive kørt til dit hotel for
natten. Næste morgen køres til jagtcamp.

Information
Jagtområde
Jagtform
Sæson
Antal jægere
Indkvartering
Program
Dag 1-2
Dag 3 - 7
Dag 8
Pris
8 dage med 5 jagtdage ved
1 jæger 1 x 1
8 dage med 5 jagtdage ved
2 jægere 2 x 2
8 dage med 5 jagtdage ved
2 jægere 3 x 3 eller 4 x 4
Ophold
Ekstra jagtdage
Tilbagebetaling ved ingen
mulighed for Tur

Russisk Kaukasus ca. 3 timers kørsel fra Baku.
Pürsch og drivjagt. Jagten foregår i op til 3.000 meters
højde.
1. juni – 30. november. Bedste tidspunkt er 1. juli – 30.
september.
1 - 4 jægere.
Hytter og telte – forvent ikke 5-stjernet luksus.
Ankomst til Baku, overnatning på hotel i Baku.
Transport med bil til jagtområdet. Det tager 3 - 4 timer.
5 dages jagt.
Transport til Baku, fly til Skandinavien (muligvis dag 9).
kr. 54.000,00 inkl. 1 Tur – Tur nr. 2 kr. 22.500,00
kr. 48.750,00 inkl. 1 Tur – Tur nr. 2 kr. 22.500,00
kr. 39.000,00 inkl. 1 Tur – Tur nr. 2 kr. 22.500,00
Ophold under jagten kr. 6.000, som betales direkte til
outfitter ved ankomst, og kan ikke forudbetales til
Sparta.
kr. 3.000,00
kr. 15.000,00 – anskudt ig ikke fundet: ingen
tilbagebetaling.

Særlige krav
Jagt på Tur er ikke den nemmeste jagt, der findes. Jægeren skal være i stand til at
anbringe et skud nogenlunde sikkert på ud til 300 – 400 meters afstand. Konditionen
skal være over middel, og et besøg ved lægen for et helbredstjek før afrejsen er en god
ide, hvis man har den mindste smule usikkerhed om eget helbred.
Særlige bemærkninger: Jagten er i Azerbaijan overgivet til naturens nåde og
barmhjertighed. Lokale forhold, som nedbrud af køretøj i vanskeligt terræn eller
lignende, kan sammen med vejr og vind påvirke jagtens resultat, og der er ingen
tilbagebetaling, hvis man må ændre programmet undervejs, eller ikke kan opnå det,
som var tilsigtet. Succesraten er dog næsten 100 %, forudsat at egne evner slår til. En
historie fra det virkelige liv: Jeg er ingen novice! Manden havde skudt 2 bukke i
Danmark, Det er desværre ikke nok, så der er meget, der skal trænes og optimeres, før
beslutningen træffes om bjergjagt i Azerbaijan.
Vil du have jagtkniv med skal den være nummereret og vi skal vide det.
Inkluderet: Jagt, jagtlicenser og helpension, som betales i Azerbaijan.
Ikke inkluderet: Trofæafgift udover vildt som indgår i pakketilbud, flybillet skal købes
separat hos flyselskab/rejsebureau, charterfly til jagtreviret eller mellem revirerne,
drikkevare, drikkepenge, Visa (løses i hjemlandet), formalitetspakke med invitation,
VIP-service i lufthavnen og riffelimporttilladelse kr. 2.625,00, Dip & Pack inkl.

veterinærcertifikat, hjemtransport af trofæer, hotelophold før og efter jagten og
personlige forsikringer.
Bestilling og betaling:
Jagten anses for at være bestilt, når vi har modtaget depositum 50% af de samlede
omkostninger og bekræftet jagten. Denne betaling skal ske senest 14 dage efter
bestillingen. 60 dage før afrejse betales resten af jagten.
Den sidste betaling skal ske ved ankomst til Kasakhstan.
Hvis jagten annulleres mere end 180 dage før jagten startdato, vil depositum blive
refunderet fratrukket kr. 3.750 pr. klient i ekspeditionsgebyr.
Annullering mellem 180 -90 dage før jagten startdato depositum er tabt.
Annullering 90 dage eller mindre før jagtens startdatoen, de samlede omkostninger for
jagten er tabt
Alle priser er baseret på EUR/DKK kurs 7,45.
Kontakt:

Danmark: Jens Einar Rasmussen

22 77 30 22
jer@spartahunt.com

Norge: Carsten Jørgensen

90 89 88 94
cj@spartahunt.com

