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I Spania kan man jakte fire forskjellige arter av ibex. Mylla har tilgang 

på jakt etter beceites ibex i et nydelig fjellområde kun 70 km fra 

Valencia. Jakten kan arrangeres fra september til april, men oktober 

til begynnelsen av februar er den beste tiden. Jakten foregår ved at 

man kjører bil så langt opp i fjellene som mulig og deretter beveger 

seg til fots. Det er en fordel å være i noenlunde god form for å gå i 

disse bratte fjellene. Det er viktig å ha en god kikkert da man «spotter» 

dyrene på lang avstand og smygjakten begynner. Det er også mulig å 

jakte bakronhjort, muflon og villsvin etter prisliste. (Under 

forutsetning at det finnes ledige lisenser og det er innenfor 

jaktsesongen). Våre kunder har vært meget begeistret for jakten her.  
 

Innkvartering skjer i et gjestehus med 4 rom. Her er også et stort 

oppholdsrom som maten kan serveres hvis ønskelig. Utsikten her er 

fantastisk. 
 
 

Her er mange muligheter for sightseeing for de som ikke jakter eller 

for jegere etter jakten er over. Eks. vandreturer, sykkelturer, seilturer, 

vinsmaking og tapaskurs. Eller hva med en ukes opphold ute ved 

kysten etter at jakten er over.  

 

 

Beste jakttid 

November- 

januar 

 

Mange 

muligheter for 

sightseeing 

etter jakten.  
 

Jakt på 

Beceites ibex i 

spanske 

fjellområder. 
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Jaktpakke inkludert 1 ibex  

Representativ (opp til 194 

poeng)  
 

Pris 3700 Euro ved minst 3 jegere. 

Pris 3785 Euro ved 2 jegere.  

Pris 3885 Euro ved 1 jeger. 
Tillegg ved stor representativ 495 Euro (195-204,99 

poeng) 

Tillegg ved bronsemedalje 1720 Euro (205-214,99 

poeng) 

Tillegg ved sølvmedalje 2340 Euro (215-224,99 

poeng) 

Tillegg ved gullmedalje 3290 Euro (<231 poeng)  
 

Inkludert i prisen:  

• 4 dagers opphold med full pensjon og drikkevarer 

• 3 dager jakt 1:1 

• Godkjent profesjonell jeger 

• All transport under jakten 

• Alle jaktlisenser  

• Feltpreparering av trofeer 

 
 

Ikke inkludert i prisen: 
• Troféavgifter på eventuelle ekstra dyr  

• Flybilletter Norge – Valencia / Alicante  

• Transport flyplass – jaktområde (200 Euro/bil/per 

vei) 

• Generelle reisevilkår 
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