TILBUDS nr. RS1
Sibirisk Råbuk

Jagten foregår i Kurgan provinsen. Jagten foregår ved pürsch i
et relativt fladt landbrugsområde og kræver derfor ikke de
store fysiske anstrengelser. Typisk nedlægges der årligt på
disse arealer 120 bukke med en gennemsnitvægt på omkring
900 gram. den gennemsnitlige trofævægt afhænger i høj grad
af hvor hård vinteren har været for vildtet.
Før afgivelse af skud, vil skytten blive vejledt omkring cirka
størrelse på trofæ.
Du vil hver dag typisk kunne observere mellem 4 og 8
forskellige bukke.
Ophold foregår i træhuse, moteller o.lign. Du skal ikke
forvente luksus, men tilgengæld vil der være probert og rent
omkring de omgivelser hvor du tager dit ophold. Du vil få
hjertevarm betjening og uden tvivl blive budt på vodka under
og efter middagen.
Jagtperiode fra den 25 august til den 20 oktober.
Brunstperiopden er fra den 25. august til den 15. september

Rejseplan
Dag 1 – Afrejse Bil/Kbh. –Helsingki – Ekaterinburg
Dag 2 – 6 Jagt i terrænet
Dag 7 – Afrejse Ekaterinburg – Helsinki – Bil/Kbh.
Jagt og forplejning, engelsk talende guide, transport før,
under og efter jagt, invitationsbrev, riffeltilladelse,
dyrlægecertifikat, statsgebyr er inkluderet.
Eksklusive er trofæafgifter, evt. hotelophold før og efter jagt
samt drikkepenge.
5 Dages Jagt 2 rejsedage
Kost og logi
12.999,00,-kr
Gebyr vedr. moms på rejser
.300,00,-kr
Fly billet Billund –Ekateriburg T/Rca. 3.999,00,-kr
Dipositum for sibirisk buk 900 g
9.999,00-kr
5.899,00,-kr
Pris pr. jæger
27.297,00,-kr
www.nikajagtrejser.dk
e mail:nika@nikajagtrejser.dk
Tlf+4575245794
Fax+4575245725
Bank: Danske Bank
Reg.nr 9674
Konto nr.0016659606

TILBUDS nr. RS1
Tryk her for

Bestilling

Trofæafgifter

Sibirisk buk

Buk – jagttid:( 1030.08. - 22.09.;
02.10. - 30.10. )

Trofæ – opsats: brutto vægt hele
kranie

Indtil 700 g ............................... 5999 kr.
fra 701 g – 800 g .......................8999 kr.
fra 801 g – 900 g .......................9999 kr.
fra 901 g – 1000 g ................... 10999 kr.
fra 1001 g – 1100 g ................. 11999 kr.
fra 1101 g – 1200 g ................. 14999 kr.
fra 1201 g – 1300 g ................. 15999 kr.
Over 1301 g ............................ 16999 kr.
Anskydning af sibirisk råbuk
5999.kr

