
MET BARREL AND BOAR OUTINGS

GEMS
JAGEN
IN FRANKRIJK

FRANSE 
PYRENEEËN

FRANKRIJK



   +31 (0)85 400 96 96        @   INFO@OUTINGS.NL        WWW.OUTINGS.NL

SYMBOOL VAN DE PYRENEEËN
De gemzenjacht in Frankrijk brengt u naar het uiterste zuiden van Frankrijk in de prachtige 
Pyreneeën. Ver van skiliften en de bewoonde wereld voelt u zich hier nog alleen op de wereld.  
De ijle lucht, het adembenemende uitzicht en de steile, serene bergen zorgen voor een  
jachtavontuur van de hoogste standaard. 

Langs de bergflanken is het stalken over stenen en kruipen langs struiken. Lunchen in het veld terwijl 
u getrakteerd wordt op een schitterend panorama. Met de boomgrens in zicht wordt het jagen steeds 
interessanter. Hier komen andere dieren en vogels voor, zoals gieren, de zeldzame steenarend,  
moeflons, steenbokken... en gemzen. De Franse ‘Isard’ is het symbool van de Pyreneeën, maar voor u 
zal deze sierlijke wildsoort ook symbool staan voor een onuitwisbare jachtherinnering. De Pyreneese 
gems laat u zweten, genieten en nooit meer vergeten. 

In de eeuwige bergen is het werken om bij uw wild te komen, maar dat is ook de aantrekkingskracht 
van de jacht op grote hoogte. Meer nog dan de lengte van de trofee zit de beloning in de totale  
beleving van de jacht. Zelden zult u mooier gejaagd hebben. 
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‘De rust in de bergen en dat die zo overweldigend is, vaak is dat het eerste dat ik onze gasten 
hoor zeggen.’ Aan het woord is onze Franse partner Lucien. ‘Hier nemen ze dan ook echt even  
afscheid van de alledaagse drukte’. Al bijna twintig jaar begeleidt hij jagers met het nodige  
succes naar boven. ‘De Pyreneese gems wordt door ons bejaagd van oktober tot februari.  
In het begin van het seizoen hebben ze nog die kenmerkende, roodbruine vacht. Naarmate  
de winter vordert, wordt die vacht steeds donkerder.’

De verticale revieren die hij onder zijn hoede heeft, zijn goed vertegenwoordigd door het elegante 
klimwild. Lucien: ‘Door de geringe jachtdruk lukt het zelfs nog om aardig in de buurt te komen van de 
gemzen.’ Toch is bersen in de bergen een vak apart. ‘In zulke open gebieden is de kans groter om 
aanblik te geven dan te krijgen. Het is constant alert blijven en goed om je heen kijken. Daarom raad 
ik onze jagende gasten aan een verrekijker met een vergroting van tien of hoger mee te nemen.’  

Dat deze jacht tenslotte alleen geschikt is voor de fitste jagers wil Lucien zeker niet gezegd hebben. 
‘Gemzen zijn overdag actief, dat speelt ons in de kaart. We vertrekken ’s morgens, maar hebben  
dan ook de hele dag de tijd om op een gegeven moment het geweer aan te leggen. Bijna alle jagers  
hebben het geluk gehad met een volle rugzak de berg af te dalen. Of ik heb hen daarbij geholpen  
natuurlijk,’ voegt hij daar snel lachend aan toe. 

KLIMMEN, KRUKKEN EN BAARDEN                 
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Er zijn twee manieren om naar de Pyreneeën te reizen: met eigen vervoer of per vliegtuig.  
Als u puur voor de jacht komt dan landt u na een vlucht van twee uur op de luchthaven van  
Toulouse. Hier wordt u opgewacht door uw gids die u naar het jachthuis brengt. Om deze  
reis zo comfortabel mogelijk te maken kunt u een geweer huren en zo onnodig tijdverlies bij 
de douane vermijden.

Wanneer u voor langere tijd in Frankrijk verblijft en na de jacht nog een paar dagen vakantie neemt, 
dan is rijden met eigen vervoer een goede optie. De regio staat bol van prachtige steden, historische 
dorpen en authentieke Franse markten met heerlijke streekproducten. Het zuiderse leven staat in het 
teken van genieten, dit is ‘La douce France’ op zijn best.

Een charmante herberg verwelkomt u vervolgens voor vier nachten, inclusief ontbijt en diner.  
Wat volgt zijn drie avontuurlijke jachtdagen in de Franse Pyreneeën. Uw gids is vertrouwd met het  
gebergte en het habitat van de gemzen. Begin oktober worden daarom de hoogst gelegen alpenweides 
aangeberst. Dichter naar de winter toe zakt het wild steeds verder af naar de beboste gebieden.  
In beide gevallen zijn zowel de jacht als de beleving - net als de bergen - ‘hors catégorie’.

REISVERLOOP EN VERBLIJF

tel:0031854009696
mailto:info%40outings.nl?subject=Gems%20jagen%20in%20Frankrijk
http://www.outings.nl


   +31 (0)85 400 96 96        @   INFO@OUTINGS.NL        WWW.OUTINGS.NL

• 3 volle jachtdagen
• Professionele begeleiding
• Franse jachtvergunning 
• Alle vervoer in het jachtveld  

 
   

• 4 Overnachtingen
• Inclusief ontbijt en diner
• Middaglunch in het veld     

TARIEVEN EN DETAILS
Bergjacht op Pyreneese gems  -  van 1 oktober tot 31 januari

DRIE DAGEN, PRIJS PER JAGER 1:1 € 1.450

DRIE DAGEN, PRIJS PER JAGER 2:1 € 1.290 

Getroffen geldt als geschoten, hiervoor wordt 50% van de geschatte trofeekosten in rekening gebracht. 

AFSCHOTPREMIE PRIJS €

Pyreneese gems, geit of bok 1.700

Pyreneese gems, medaille klasse 2.200

Moeflon ram (ongeacht de grootte) 1.700

NEVENKOSTEN 
     
• Heen- en terugreis
• Transfer luchthaven € 1 ( per km)
• Verwerkingskosten € 150
• Verzekeringen
• Huurwapen € 60 (per dag)
• Dranken en fooien
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