Monteria i Spanien 20-23. januar 2017
Oplev en klassisk spansk monteria ca. 2,0 times kørsel syd
for Malaga. Området er utroligt smukt og spændende at
jage i pga. det flotte landskab.
Der vil på de 2 jagtdage være mulighed for jagtgruppen at
skyde ca. 220 hinder/kalve, dåer/kalve, muflonfår/lam og
vildsvin +/- 15 %, ved god skydning, for de 20-22 deltagere
på denne jagt.
Jagten forgår på et ca. 7.000 ha stort hegnet område.
Gruppen på 22 jægere, som var der i januar 2015, fik 227
stykke vildt på paraden. I januar 2016 fik gruppen på 21
jæger 257 stykker vildt på paraden.
Programmet for jagten fra den 20-23. januar:
Man flyver fra København til Malaga. Der modtages man af
vores spanske partner, som vil være behjælpelig med
deklarering af våben. Derefter vil der være transfer til
hotellet som ligger på estaten.
Den 21 og 22. januar startes der med morgenmad, briefing
om jagten og der trækkes lod om standpladserne.
Hvorefter jagten startes ca. kl. 10.00.
Der jages i ca. 3,5- 4 timer, hvorefter der er opsamling af
vildtet. Imens dette gøres vil der blive serveret en dejlig
frokost til jagtgruppen.
Den 23. januar forlades estaten igen så tidligt om morgen at
man kan nå til Malaga for at nå sit fly.
Jagten er booket som en hundyrsjagt. For de der har lyst til
det vil der også være mulighed for at skyde trofæbærende
vildt så som dåhjort, muflon og kronhjort. Prisen på dette
kan først oplyses endeligt i Spanien.
Prisen forventes at være et sted imellem 700-1400 Euro pr.
stk. trofæbærende, man vil få prisen 100% afklaret inden
monteriaen starter.
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Inkluderet i arrangementet:
Mulighed for afskydning af ca. 220 hinder/kalve, dåer/dåkalve, muflon får/lam, vildsvin +/- 15 %.
(Dette er også afhængig af gruppens skydefærdigheder)
3 dages ophold, på hotel i dobbeltværelse
2 jagtdage på Monteria med varighed af ca. 4 timers jagt pr. dag
spansk jagtlicens
Transfer fra Malaga til jagtområdet t/r
I alt
20.990,- kr. pr. jæger ved 20-22 deltagere
Ikke inkluderet i prisen:
Flyrejse Danmark/Madrid t/r, taxidermist og shippment af evt. trofæer til DK, evt. trofæafgift på
handyr, alkoholiske drikkevarer, enkeltværelse 70 euro pr. overnatning, drikkepenge ca. 150-200
Euro pr. deltager, rejse og afbestillings forsikring.
1 Depositum 7.000,-kr.
2 Depositum 60 dage før afrejse.
I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser
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