Tilbuds nr L5

Samledrivjagt fra den 12 januar. Med mulighed for aftens
og nat jagt fra tårn
fri afskydning af hind/kalv, hjort op til 3 ,99 kg, ulv, los og
vildsvin op til 18 cm og so op til 79 kg, .
Afrejse fra Billund eller København til Riga 5 januar, 2022.
3 jagtdage. min16 - 20 jægere. På revir Stats skov Zuras/
Ugale. I Ventpils amt. Reviret er 21000 ha stort, der af
19000 ha skov og 4000 ha vådområde, resten er siv, eng og
marker. Terrænet er fladt med bløde bakker. Kvarteret
privat jagthotel der ligger midt i reviret. Der er ca. 5 til 6
store drev pr dag 70% af posterne er fra skyde tårn mange
af posterne afsættes fra bil. Afskydning på en 3 dages
drivjagt i januar 2019. 14 vildsvin, 27 Hind/kalve, 2 hjort,1
ræv 1 los og 1 ulve. Hjort over 3,99 kg, vildsvin over 18 cm
tænder. Hjort fra 4kg, vildsvin fra 18cm og so fra 80 kg
betales efter special prisliste.

www.nikajagtrejser.dk
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Program for turen:

Man flyver fra Billund eller København til Riga onsdag
kl., ca. 14,40 og er i Riga kl. 17,30 2 timers flyve tid.
Der efter er der 1tog 15 min køre tid ud til jagthotellet i
Spare og får aftensmad. Torsdag, fredag drivjagt og
anstand for dem der ønsker det, lørdag drivjagt og efter
aftensmad afgang til Riga, overnatning på Hotel i Riga
søndag hjemrejse fra Riga kl. 12,20 ankomst Billund
Kbh. ca. kl. 13,20
3 Dages drivjagt fastpris som beskrevet i
Tekst
Fly billet fra Bill. eller Kbh.T/R ca.
Pris pr. jæger
8.999,00,-kr
Inkl. i prisen
3 dages drivjagt med mulighed for after/nat jagt fuld kost
og logi, Alt kørsel i Letland fra LufthavnT/R og på jagten.
fri afskydning af hind/kalv, hjort op til 3 ,99 kg, ulv,los og
vildsvin op til 18 cm og so op til 79 kg,
Eksl.
Hjort og elg over 3,99 kg, vildsvin over 18 cm tænder.
Hjort fra 4kg,elg fra 4 kg, vildsvin fra 18cm og so fra 80
kg betales efter special prisliste.gebyrer

Letisk voucher, administration, forsikring og Gebyr vedr. moms
på rejser 899 kr.

vedr. våben og bagage i lufthavn Drikkepenge, alkohol.

Tryk her for

Bestilling

ROVVILDT
Ulv .................................0. kr.
Los december................. 0. kr.
Los……… …................0..kr.
Bæver .................. ..........0. kr.
KRONVILDT
Hjort jagttid 1 sep-31 jan.
Trofæ – gevir + grandel.
Anbefalet mindst 5 dage Trofævægt
med kranie uden underkæbe (ikke
afsavet vejet 24 timer efter afkogning)
Fra 4.00 kg – 5,99 kg .....5.999 kr.
Fra 6.00 kg – 7,99 kg ...10.499 kr.
Fra 8.00 kg – 8,99 kg ...15.999 kr.
Over 9.00 kg .................22.999 kr.
anskydning .................... 4.299 kr.

VILDSVIN
Keiler
Trofæ - tænder.
.
fra 18,1 cm – 19 cm ... 1.599 kr.
fra 19,1 cm – 20 cm ... 3.299 kr.
fra 20,1 cm ................ 6,999 kr.
Søer med grise
Søer fra 80 kg ................. 2099 kr.
Ulv og los eksport papir 3000
kr.
.

