Bukkejagt i Brunst Ungarn 2019
Fastpris/maxpris. Ca.300g.
Området, hvor I skal jage råbuk, er populært kaldet Pusztaen”.
Totalt råder vi over en stor del af bukkejagten på ca. 110.000
ha i dette område. Området besidder en af de tætteste
råvildtbestande i hele Ungarn.
Revirerne er meget varierede - der er naturreservater,
landbrugsområder, mindre skove, hede samt mange mindre og
større remiser. Dette sammen med en utrolig god biotop gør, at
råvildtet virkelig trives her.
Indkvartering kan foregå på jagt lodge eller hoteller i området.
Uanset hvor jagten arrangeres vil indkvarteringen være i
meget rolige omgivelser. Indkvarteringen vil ligge centralt i
forhold til hele jagtområdet, og jeres jagtfører vil hente og
bringe jer i forbindelse med jagten. Der vil på
indkvarteringsstedet blive serveret rigelige mængder af mad
fra det gode ungarske køkken.
Køretid fra lufthavnen i Budapest er på ca.2 time. Hvis der
skal jages vildsvin vil der blive brugt et andet revir,

.

Arrangementet omfatter:
3 dages jagt.4 dages ophold.Fuld forplejning.
Tolk.Ophold i dobbeltværelse.Alle nødvendige tilladelser
transport
Ikke inkluderet:
Ekstra bukke 2099 kr.
Evt. vildsvin efter prisliste
Evt. enkelværelse.drikkepenge .

3 Dages Jagt med transport på reviret 4 dages
ophols med kost og logi
1 Voucher og forsikring
Gebyr vedr. moms på rejser
Flyfra Kbh./Hamburg og lejebil
3 bukke ca 300g
Pris pr. jæger
13499,-kr
Program for turen:
Dag 1: ankomst
Dag 2: jagt morgen & aften
Dag 3: jagt morgen & aften
Dag 4: jagt morgen & aften
Dag 5: jagt
Udarbejdelse af protokol, og derefter afrejse fra reviret.
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.
VILDSVIN
Individuel jagt
Keiler
Trofæ - tænder.
Indtil 11.99 cm .........................1.899 kr.
Fra 12 cm – 14,99 cm ..............3.599 kr.
Fra 15 cm – 17,99 cm ..............5.599 kr.
Fra 18 cm .................................7.599 kr.
Fra 20 cm .................................9.999 kr.
+ 150 kr. pr. mm over 18 cm
Rengøring af trofæer pr. keiler . 225 kr.
Søer med grise individuel og driv
Unggris under – 50 kg ............... 999 kr.
So .............................................2.299 kr.
Anskydning på individuel jagt 1.500 kr.
Kejler drivjagt
Indtil 11,99 cm .........................1.899 kr.
Fra 12 cm – 14,95 cm ..............3.299 kr.
Fra 15 cm – 16,99 cm ..............5.599 kr.
Fra 17 cm – 19,00 cm ..............6.999 kr.
Fra 19 cm – 21,00 cm ..............9.999 kr.
Over 21,00 cm .......................11.999 kr.
Rengøring af trofæer pr. keiler . 299 kr.

