Bukkejagt i Brunst Ungarn 2019
Tag med Nika Jagtrejser på bukkejagt
i Ungarn. På vore reviret normalt mellemstærke bukke op
til 350 g Områderne ligger mest i det østlige Ungarn, det
kan for eksempel være et revir på 9631ha med 1251ha
skov nær Debrecin.
Men vi kan også nemt finde revirer med bukke mellem 500
Og 600 g
Området er fladt med store enge, marker med forskellige
afgrøder og små skove. Reviret ligger ca. 200 km fra den
den ungarske hovedstad Budapest.
Man er indkvarteret midt i reviret, på en mindre pension.
I kan jagte fra 2 til 6 jægere på disse skønne revir nær
Debrecin. Det er ikke unormalt at man kan nedlægge
4 to 8 bukke på 3 dages jagt. Der skydes 70 bukke hvert
år på reviret. Sidste år blev der skud 20 bukke på 359,349,
301,330,321,357,344,325,361,341,291,342,347,317,361,
342,353,254,334,301g på et af revirerne af 4 jægere fra
Nika.

.

Arrangementet omfatter:
3 dages jagt.4 dages ophold.Fuld forplejning.
Tolk.Ophold i dobbeltværelse.Alle nødvendige tilladelser
Ikke inkluderet:
trofæer efter vedlagte prisliste
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
Pris pr. jæger
7999,-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.
www.nikajagtrejser.dk
e mail:nika@nikajagtrejser.dk
Tlf+4575245794
Fax+4575245725
Bank: Danske Bank
Reg.nr 9674Konto nr.0016659606

Trofæafgifter Ungarn
RÅVILDT
Buk – jagttid:( 15 april – 30 sept. )
Trofæ – opsats: netto vægt afsavet
Indtil 199 g ................................. 899 kr.
Fra 200 g – 299 g .................... 1.599 kr.
Fra 300 g – 349 g .................... 1.699 kr.
+ 26 kr. pr. g over 300 g
Fra 350 g – 399 g .................... 2.999 kr.
+ 50 kr. pr. g over 350 g
Fra 400 g – 449 g .................... 5.499 kr.
+ 100 kr. pr. g over 400 g
Fra 450 g – 499 g .................. 10.499 kr.
+ 170 kr. pr. g over 450 g
Fra 500 g ............................... 18.999 kr.
+ 199 kr. pr. g over 500 g
Rengøring af trofæer pr. buk ..... 299 kr.
Anskydning af råbuk 50% af estimeret
pris.
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.
Ræv ................................................ 0 kr.
Hare ........................................... 265 kr.
Gæs ............................................ 225 kr.
Fasan .......................................... 110 kr.
Agerhøns .................................... 210 kr.
Ænder......................................... 120 kr.
Sneppe ....................................... 186 kr.
Ringdue ........................................ 20 kr.
+ 20% til anskydninger
på statsrevire er der når malt et pristillæg på
15-20% men det vil fremgå af det enkelte
tilbud.

