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NYE VENNSKAP
En jaktreise skal være 

sosialt, endten om man 
reiser alene 

eller på en gruppetur med 
stort følge. 

Etter en lang flott dag 
på jakt, er det flott å 
sette seg rundt bålet 
og snakke om dagens 

opplevelser, eldre 
historier eller planlegge 

neste dags jakt.  

STORFLOTT NATUR
I det store utland kan 

man finne mye varierte 
jaktformer i store 

terreng. Man kan op-
pleve alt fra ørken 

og store åpne sletter i 
Afrika, store mektige 
fjell med Ibex i Asia, 

eller store dype 
skoger i Canda eller 

Europa. Valgene er mange 
og opplevelsen stor! 

HØY VILTTETHET
I de fleste landene det 
arrangeres jaktreiser 
til er det vanligvis en 

helt annen vilttetthet 
en her i Norge. Som regel 
får man det man jakter 
etter, og kanskje litt til! 

Når man reiser 
til en kjent 

jaktdestinasjon på kan 
man være rimelig sikker 

på suksess!

JAKTKULTUR
Reiser man på kjente 

utprøvde destinasjoner, 
er ofte naturen og landet 

en opplevelse i seg selv. 
Ofte byr en jakttur på 
nye land, verdensdeler 
og flere nye kulturer og 

opplevelser som er 
annerledes enn her i 

Norge. Nye jaktkulturer  
er noe som mange g jerne 

ønsker å oppleve og ta 
del av.

4 GODE GRUNNER TIL Å REISE PÅ JAKT I UTLANDET
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Bosatt på Eydehavn, Arendal. 
Tidligere partner Exotic Hunting Adventure. 

Fikk virkelig smaken på jaktreiser for 
30 år siden, og har drevet med jaktreiser selv siden 
1996. Driver også med hjortejakt og salg av 
slakteutstyr her hjemme i Norge. Har reist flere 
steder i verden, men klar favoritt er Namibia. 
 

Tlf: +47 930 33 869
dag@enjoyhunting.no

Bor på Tau i Ryfylke, utenfor Stavanger. 
Jobber til daglig innen byggebransjen. 

Startet med tidlig med jakt, både småvilt og 
storvilt. Driver aktivt med lokalt jaktmiljø, skyting og 
ettersøkshund. Har jaktet på alle våre 
destinasjoner, og har drevet med jaktreiser siden 
2009. Klar favorittjakt er fjelljakt både i innland og 
utland.

Tlf: +47 959 90 825 
aleksander@enjoyhunting.no

Dag Kristiansen Aleksander Amdal

ENJOY HUNTING AS
Vi er et helnorsk reiseselskap som tilbyr jaktreiser i nesten hele verden. Vi er stolte av å kunne si at vi har reist, 
jaktet og hatt det godt. Det er nettopp dette som er grunnlaget for å si at vi har håndplukket våre samarbeid-

spartnere. Vi har tilsammen nesten 40 års erfaring innen 
jaktreiser, noe som kanskje er bransjens lengste?   

 
Vi har opparbeidet oss solid samarbeid med flere outfittere i Europa, Nord Amerika, Afrika og Asia. 

Ingenting er opp til tilfeldighetene, dette er plasser vi selv har reist til flere ganger 
og som har mange gode referanser! 

Vi jobber hele tiden å utvide med flere destinasjoner og jaktformer for å kunne tilby dere en skikkelig jakt, med 
høy kvalitet. Vi setter pris på tilbakmeldinger og erfaringer dere har hatt, 

og vi tar g jerne imot tips og ønsker viss det er noe dere savner noe i vårt sortiment.
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SPANIA
KORT INFORMASJON OM SPANIA

Spania ligger i Vest-Europa og omfatter størstedelen av 
Den iberiske halvøy, i tillegg til to øygrupper 
(Kanariøyene i Atlanterhavet og Balearene i Middelhavet) 
og to byer (Ceuta og Melilla) i det nordlige Afrika.

I utstrekning er Spania det fjerde største landet i Europa, etter 
Russland, Ukraina og Frankrike, og det nest største i 
Den europeiske union. Landområdet er på 505 955 km².

Spanias fysiske grenser er de følgende: Portugal og Atlanterhavet 
i vest, Middelhavet i øst, Gibraltarstredet i sør og Pyreneene og 
Frankrike, sammen med Biscayabukta og 
Det kantabriske hav i nord.

Det spanske landområdet rager i g jennomsnitt 660 moh. og er 
dermed det nest høyeste landet i Europa – etter Sveits. 

De sentrale deler av Spania omfatter mesetaen som ligger mellom 
600 og 1200 moh. Spania har middelhavsklima.

Spanias klima deles inn i tre hovedgrupper, middelhavsklima langs 
kysten i sør og øst, atlantisk klima langs kysten i nord, og 
kontinentalt klima på høysletta i innlandet. Kystområdene fra 
Costa Brava i nordøst til Costa del Sol i sør har middelhavsklima, 
med tørre, varme somrer og milde, til dels nedbørrike vintrer. Også 
Ebrodalen og det meste av innlandet i Andalucía og Estremadura 
har tilsvarende klima.

Folketall: 40 millioner.
Hovedstad: Madrid
Valuta: Euro

En kjempedestinasjon for flotte natur og jaktopplevelser, 
kombinert med hygge med kone eller venner!



5w w w.enjoyhunt ing .no

Vår samarbeidspartner holder til i Øst-Spania, i Castellon, og har 
der et stort jaktterreng (Beceite Area), Hvor de jakter bla villsvin 
og Becidente Ibex. De har også flere andre jaktområder hvor de jak-
ter antre typer ibex og annet spansk storvilt.

Noen av jaktterrengene som kan nevnes:
- Becidente området (55000 ha)
- Villsvin området (1500 ha)
- Barbary Sheep området i Alicante-provinsen (3000ha)
- Bird skytebane: rød partridge + due (700ha)

Becidente ibex er kongen av spansk stor vilt, og av de fire typer Ibex 
som lever i Spania. Beceite Ibex er den med de største hornene og 
den mest spektakulære på grunn av hornene åpner som et fly , går 
bak og utover. 

I Spania kan vi tilby jakt etter alle typer Spansk Ibex: Becite, 
Gredos, Southeastern og ronda Ibex. Vi tilbyr også Barbary sheep, 
Muflon, Bealearian g jeit, rådyr, hjort og villsvin.

Vi kan skreddersy pakker med forkjellige arter, og etter hvor 
mange dager en ønsker å jakte. Alle høst og vinterpakker kan man 
jakte bla. villsvin i samme området. 

Ta kontakt med oss for gode tilbud.  
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JAKTPAKKER
Noen jaktforslag i Spania
Man kan også skyte flere dyr i tillegg til pakkene. Ta kontakt med oss! 
Ingen pakker inneholder flybillett.

Høst og vinterjakt Culling Beceite Ibex
November - Januar

Denne prisen inkluderer:
Jaktlisens
4 hunndyr Beceite Ibex.
3 Fulle dager jakt, 4 overnattinger.
Alle måltider og drikke.
Transport til og fra flyplassen i Valencia.
 
Spotting, og walk and stalk jakt hele dagen. 
Mye ibex, og mange skuddmuligheter.

Bukker kan også legges til!

Høst/vinter Beceite Ibex

Høst/Vårjakt Beceite Ibex
Oktober - Mai

Denne prisen inkluderer:
Jaktlisens
1 Beceite Ibex Reprasentativ, Trofe opp til Bronce.
2 Fulle dager jakt, 3 overnattinger.
Alle måltider og drikke.
Transport til og fra flyplassen i Valencia.

Opplev en nydelig vårjakt etter Ibex. 
Spotting, og walk and stalk jakt morgen og kveld.

-2800,-  E U RO - -2000,-  E U RO -

Vårjakt Beceite IbexTlf: +47 917 17 1 57
aslak@enjoyhunting.no
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Kombinasjonsjakt Gredos og Beceite Ibex
November - Januar

Denne prisen inkluderer:
Jaktlisens
1 Gredos og 1 Beceite Ibex, Trofe opp til Bronce.
5 Fulle dager jakt, 6 overnattinger.
Alle måltider og drikke.
Transport til og fra flyplassen. (Barcelona, Valencia eller Alicante)

Kombinasjonsjakt med de beste Ibex¨ene i Spania. Jakten er i to 
forkjellige terreng, der man forflytter seg midtveis i jakten.

Bealarian jakt på Mallorca.
Hvorfor ligge på stranden hele ferien?
Jakt hele året!

Denne prisen inkluderer:
Jaktlisens
1 Bealarian trofe opp til bronse + en avskytning.
2 Fulle dager jakt, ingen overnattinger.
Mat og drikke under jakten
Transport til og fra hotellet.

- F r a  8600,-  E U RO - -F r a  3000,-  E U RO -

Høst/vinter Gredos Ibex Bealarian Gjeit Mallorca

JAKTPAKKER
Noen jaktforslag i Spania.
Man kan også skyte flere dyr i tillegg til pakkene. Ta kontakt med oss! 
Ingen pakker inneholder flybillett.
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For alle pakkene kan man legge til større trofe. 
Ta kontakt med oss for komplett pristilbud etter ditt ønske!

Pakkene inkluderer:  
- Jakt dager iht. jaktpakke med 1:1 guide.
- Flyplass assistanse ved ankomst endelig destinasjon.
- Transport til jaktområde og under jakten. 
- En profesjonell guide og støtte team. 
- Måltider, drikke og losji under jakten.  
- Skinning i felt.
- Jakt lisens og forsikring.

Ikke inkludert i prisen
- Alle priser er merverdiavgiftspliktig. (Spania 6%.)
- Visum (hvis nødvendig). 
- Flyreiser. 
- Overlast av bagasje belastes av flyselskapene. 
- Eksport tillatelser. 
- Skytevåpen og ammunisjon.
- Tips for den profesjonelle jeger, guide eller ansatte. 
- Veterinærattest. 
- Utstopping, pakking og frakt av trofeer.
- Rifle utleie med ammunisjon: 100 € / Dag.
- Alkoholholdig drikke utover måltidene.
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Noen Referanser:
Jan Petter Øvrehus
jan-p@aksel.no 
Tlf: 900 19 994

Audun Hansson
audun@hansson.no 
Tlf: 416 90 716

Torfinn Hebnes
turidfagerlid@hotmail.com
948 34 840

Knut Terje Øvrehus
terje@srcas.no
Tlf: 98218898

Enjoy Hunting er medlem av Reisegarantifondet, Safari Club 
International, Nordisk Safari Klubb, Norges Buejeger Forbund samt 
flere andre jakt og reise relaterte organisasjoner

Kontakt oss:
Kontoret i Arendal:
Dag Kristiansen
Tlf: 930 33 869
dag@enjoyhunting.no

Kontoret i Stavanger:
Aleksander Amdal
Tlf: 959 90 825
aleksander@enjoyhunting.no

worldwide hunting adventure
www.enjoyhunting.no

Enjoy Hunting
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I Spania bor man på flotte rolige hotell nært jaktområdet du skal jakte i. 
Alle hotellene har god standard.

.BILDER JAKTCAMP.

- Hotell - 

- Hotell -

- Hotell -

- Hotell -


