Gimse jagt i Rumænien
Reviret ligger i det centrale og meget kuperede Rumænien, Med bjerge op
til 2100 m højde. Reviret er på i alt 12000 ha. Jagten vil mest foregå i
skovområder med store naturlige lysninger + jagt i det mere åbne, Når man
kommer over trægrænsen. Terrænet er stejlt og der jages normalt mellem
500 – 1900 m højde. Det kan være fysisk krævende jagt, men tempoet
sættes altid efter den enkelte jægers formåen.
Det kan lade sig gøre at være op til 5 jægere på en gang på terrænet. Der er
en rigtig god gemsebestand på reviret. Der nedlægges ca. 20 gemser om
året. Både buk og geis er trofæbærende og eneste forskel på trofæet er, at
geisen er lidt tyndere i hornene end bukken. Jagten forefår udelukkende på
pürsch, så en ok fysik forventes, mange gange nedlægges gemsen på
første/anden dag, hvis man er efter en alm. på mellem 95 - 105 CIC point søger man større trofæer i medalje klassen, skal man bruge flere dage! Der
har været 100 % succes på jagterne, men vejret er meget afgørende for
jagtens udfald.
Indkvarteringen: Som udgangspunkt bor i et hyggeligt og traditionelt
Rumænsk "Gasthaus", der er beliggende i den nærliggende landsby, men
når man går på jagten efter gemsen og har brugt flere timer på
opstigningen, bliver man som regel oppe i højderne, indtil man har nedlagt
sin gemse - her overnattes der enten i små overlevelses hytter i bjergene.
Guiden sørger for det nødvendige medbragte, dvs. sovepose, og madras

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 kost og logi
1 Voucher og forsikring
Gebyr vedr. moms på rejser
Leje bil fra Budapest til revir
Pris pr. jæger
8.999,00,-kr

Program for turen:
Dag 1: ankomst
Dag 2: jagt morgen & aften
Dag 3: jagt morgen & aften
Dag 4: jagt morgen & aften
Dag 5:efter morgenmad samt
Udarbejdelse af protokol, og derefter afrejse
fra reviret.
Ønskes ekstra opholdsdag uden jagt koster
dette 649,-kr
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Prisliste Rumænien
Buk – jagttid:( 15 maj – 30 sept. )

GEMSE

Trofæ – opsats: bruttovægt hele kranie uden
Bedste jagttid: ( 25.10 –20.11)
underkæbe – 90 g.

Indtil 300 g .............................. 1.899 kr.
Fra 301 g – 350 g..................... 1.999 kr.
+ 36 kr. pr. g over 300 g
Fra 351 g – 400 g..................... 3.799 kr.
+ 40 kr. pr. g over 350 g
Fra 401 g – 450 g..................... 5.799 kr.
+ 72 kr. pr. g over 400 g
Fra 451 g – 500 g..................... 9.399 kr.
+ 112 kr. pr. g over 450 g
Fra 500 g ............................... 14.999 kr.
+ 249 kr. pr. g over 500 g
Anskydning ............................. 1.599 kr.
Forbiskud.................................... 199 kr.

Trofæ – gevir.
Anbefalet mindst 4 dage.
Indtil 95,00 CIC ...................... 8.999 kr.
Fra 95,01 – 100,00 CIC........... 8.999 kr.
+ 800 kr. pr. CIC point over 95,01
Fra 100,01 – 105,00 CIC ....... 12.999 kr.
+ 800 kr. pr. CIC point over 100,01
Fra 105,01 – 110,00 CIC ....... 16.999 kr.
+ 1200 kr. pr. CIC point over 105,01
Over 110,00 CIC ................... 22.999 kr.
+ 1599 kr. pr. CIC point over 110,00
Anskydning ............................. 8.184 kr.
Forbiskud ................................ 1.023 kr.

ROVVILDT

KRONVILDT
Hjort Trofæ – gevir + grandel.
Anbefalet mindst 5 dage Trofævægt med
kranie uden underkæbe (ikke afsavet)
Indtil 7 kg .............................. 11.999 kr.
Fra 7.01 kg – 8 kg.................. 15.999 kr.
+ 50 kr. pr. 0,01 kg over 7 kg
Fra 8.01 kg – 9 kg.................. 20.999 kr.
+ 60 kr. pr. 0,01 kg over 8 kg
Fra 9.01 kg – 10 kg................ 26.999 kr.
+ 80 kr. pr. 0,01 kg over 9 kg
Fra 10.01 kg – 11 kg.............. 34.999 kr.
+ 140, kr. pr. 0,01 kg over 10 kg
0ver 11.01 kg ......................... 49.999 kr.
+ 449 kr. pr. 0,01 kg over 11.01 kg
Anskydning ............................. 5.999 kr.
Forbiskud.................................. 1200 kr.

Då og kalv – Jagttid ( 01.09 – 15.02)
Hind ............................................ 250 kr.
Kalv ............................................ 250 kr.
Forbiskud hind og kalv ................. 50 kr.

4 dages arrangement med 3 jagtdage
med fuld forplejning, jagtfører
1/1rengøring af trofæer,
Pris 8.999 kr. Ledsager. 799 kr. pr dag

Ekstra dags jagt 1899 kr
VILDSVIN
Keiler
Trofæ - tænder.
Indtil 12 cm.............................. 1.999 kr.
Fra 12,1 cm – 16 cm ................ 2.999 kr.
Fra 16,1 cm – 20 cm ................ 4.499 kr.
fra 20,1 cm ..............................6.499kr.
+ 89 kr. pr. mm over 20 cm

Søer med grise på drivjagt
Ulv .......................................... 5.999 kr.
Los .......................................... 8.999 kr.
Vildkat .................................... 1.299 kr.
Rumænsk licens ...................... 1.099 kr.
Sjakal ......................................... 799 kr.
Ræv ............................................ 409 kr.
Mårhund ..................................... 409 kr.

Anskudt og ikke fundet vildt betales
som skudt vildt.

Opholdspriser drivjagt på, bjørn
og vildsvin

4 dages arrangement med 3 jagtdage
med fuld forplejning, jagtfører
1/1rengøring af trofæer,
Pris 10.999 kr.
DÅVILDT
Ledsager. 799 kr. pr dag .
Hjort
Ekstra dags jagt 1899 kr.
Brunsttid: ( 05.10 –30.10 )
Trofæ – gevir.
Hvis man ikke ser bjørn eller vildsvin
Anbefalet mindst 4 dage.
en dag er der tilbagebetaling på
Trofævægt med kranie uden underkæbe (ikke
1041 kr..for dagen
afsavet)
Trofæpriser på individuel bjørnejagt
Indtil 2,50 kg ........................... 3.799 kr.
Fra 2,50 kg – 3 kg.................... 5.399 kr.
jagttid15-03 til 15-05 eller 01-09 til
Fra 3,00 kg .............................. 5.999 kr.
31-12
+ 160 kr. pr. 0,01 kg over 3 kg
Anskydning .............................. 1800 kr.
Forbiskud.................................... 220 kr.

Opholdspriser drivjagt på
vildsvin

Indtil 350 cic ......................... 29.999 kr.
Fra 351 cic - 400 cic.............. 48.999 kr.
Over 400 cic .......................... 48.999 kr.
+ 599 kr. pr. cic. over 400 g
Rumænske licens .. 1.023 kr.
Anskydning
.............................................. 11.999 kr.
Forbiskud ................................ 2.099 kr.

Trofæ priser på drivjagt på bjørn
Indtil 350 cic ......................... 29.999 kr.
Fra 351 cic - 400 cic.............. 47.999 kr.
Rumænsk licens ...................... 1.023 kr.

Indtil 60 kg .................................999 kr.
So over 60 kg. .......................... 2.599 kr.

Søer med grise på individuel jagt
Indtil 60 kg .................................999 kr.
So over 60 kg. .......................... 2.974 kr.
Anskydning.................................820 kr.
Forbiskud. ...................................399 kr.

