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Jagt på hinder og kalve, kronhjort, dåer og dåkalve, 

dåhjort samt vildsvin i Ungarn på super eksklusiv revir. 
 

Reviret, hvorpå der kan jages hundyr, er et privat revir i det sydlige Ungarn. Der jages på i alt ca. 

13.500 ha., hvoraf er ca. 65 % er skov og resten varierer imellem landbrugsjord og siv områder. 

Der er i reviret store chancer for at nedligge hinder og kalve, dåer, dåkalve og vildsvin, da der er en 

god bestand af begge dele. Der er anslået en bestand på over 2.200 stykker kronvildt på reviret, 

hvilket gør det utroligt spændende at være på jagt i reviret. Indkvartering skal foregå i et super flot 

jagthus, som kan ses på billedet. Der vil her blive serveret god og rigelig med mad fra det ungarske 

køkken. Indkvarteringen er beliggende midt i jagtområdet.   

Det er ikke ofte, at der tages gæster ind på reviret, men vi har dog fået mulighed for det, da vi er 

venner med revirets ejer, som er generaldirektør for den ungarske nationalbank. Hele arrangementet 

på dette revir er af meget høj kvalitet. 

Der forventes, at 7-8 jægere kan skyde mange hinder, kalve, kronhjort dåer og kalve, dåhjort samt 

vildsvin på et 3-4 dages arrangementet.  

Jagtområdet er i den sydlige del af Ungarn ca. 200-250 km fra Budapest.  

 

Inkluderet i prisen:  

3 jagtdage (6 pürsch) med 3 overnatninger 

3 dages fuld pension 

Jagtfører 1:1 

Ophold kat.1 i dobbeltværelse  

Jagttegn, våbentilladelse og trofæbehandling                                 

              

I alt uden afskydning 6.950,- kr. pr. jæger. 

Ekstra jagt og opholdsdag 2.350,-kr. 

 

Ikke inkluderet: Drikkevarer, trofæopmålingsgebyr, tolk, evt. 

hjemsendelse af keiler trofæer 75,- kr. pr. stk. og kron- og 

dåhjorte 175,- kr. pr. kg, transport i reviret 25 Euro pr. pürsch, 

evt. transfer Budapest reviret t/r ved min. 3 personer 120 Euro pr. 

person, enkeltværelse pr. dag tillæg 190,- kr., 

administrationsgebyr 950,- kr. pr. deltager, evt. flybillet Kastrup/ 

Budapest t/r afregnes til dagspris, rejse- og 

afbestillingsforsikring. 

 

 

Afskydning efter prisliste, som kan ses nedenfor.  

 

 

 

http://www.aurorajagtrejser.dk/
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Vedr. rejsedokumenter 

Papirer, kørselsvejledning, evt. flyplan m.v. fremsendes senest ca. 30 dage før afrejse 

1. Depositum ved booking 5.000,- kr. + flybillet. 

2. Depositum 60 dage før afrejse 15.000,- kr. 

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser 

 

Med venlig hilsen  

Aurora Jagtrejser 

 

http://www.aurorajagtrejser.dk/
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Prisliste 

 

Kronvildt Kr. Tillæg 

Hinder og kalve 1.250,-  Anskydning 1250,-kr. 

Optil 3,99 kg 5.950,-   

4,00-4,99 kg 7.100,-   

5,00-5,99 kg 7.975,- + 45,00 pr. 10 g 

6,00-6,99 kg 11.950,- + 60,00 pr. 10 g 

7,00-7,99 kg 16.950,- + 74,00 pr. 10 g 

8,00-8,99 kg 24.995,- + 91,00 pr. 10 g 

9,00-9,99 kg 33.950,- + 140,00 pr. 10 g 

10,00-10,45kg 47.950,- + 200,00 pr. 10 g 

10,5kg og derover 57.950,- + 385,00 pr. 10 g 

 

Anskudt 50 % af trofæ pris 

  

      

Vildsvin Kr. Tillæg 

Keiler:     

Optil 12 cm 2000,-  

12-14,99 cm 3.600,-kr  

15-16,99 cm 6.250,-kr  

17- 19,99 8.950,-kr  

20 cm eller derover 12.950,-kr.  

   

  
Anskudt 50 % af trofæ pris 

 

Dåhjort Kr. Tillæg 

0,00-1,99kg 2.900,-   

2,00-2,49kg 4.950,-   

2,50-2,99kg 7.800,- + 54,00 pr. 10 g 

3,00-3,49kg 9.950,- + 94,00 pr. 10 g 

3,50-3,99kg 15.950,- + 181,00 pr. 10 g 

4,00-4,49kg 24.950,- + 550,00 pr. 10 g 

Anskudt 50 % af 

trofæprisen 

  

Dåer og dåkalve   850,-   

   

Vildsvin Kr. Tillæg 

So + alle over 50 kg 2.950,-   

Unggrise optil 20 kg  1.000,-   

20 - 49 kg 1.790,-   

Anskudt vilsvin 1.250,-kr.     

    

Anskudt 50 % af trofæ pris    

      

 

Trofæopmålingsgebyr for kronhjort og keiler 250,-kr. pr. stk.  

Trofæopmålingsgebyr for råbukke 225,-kr. pr. stk. 
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