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Drivjagt på vildsvin, hinder og kalve i Ungarn 
 

Jagten skal foregå i det sydlige Ungarn i et lettere kuperet område, hvor en stor del af området er 

skov. Der afvikles årligt 3-5 drivjagter i dette område. Der nedlægges årligt 550 vildsvin i reviret 

samt ca. 250 hinder og kalve. Indkvarteringen kan være i et af de to jagt huse, som er til rådighed i 

området. Der er her en hyggelig og afslappet atmosfære, hvor der også er mulighed for at slappe af, 

når man ikke er på jagt.  

Indkvarteringen betegnes som kat. S efter ungarske forhold. Stedet, hvor 

man bor på denne jagt, er Keselyus, som ses på billedet. Der serveres her et 

godt og solidt måltid mad fra det ungarske køkken. 

Drivjagten i Ungarn foregår på den måde, at der drives ca. 3-5 større drev i 

løbet af dagen. Dette er der god erfaring med, og der kommer normalt meget 

vildt frem til skytterne. Der må på drivjagten nedlægges alle størrelses 

vildsvin, også keilere uanset størrelse samt hinder og kalve.  

 

Inkluderet i prisen: 

3 jagtdage med 4 dages ophold Kat.S. 

fuld forplejning i pensionen, samt i skoven 

ophold i dobbeltværelse, transport under jagten 

Afkogning af trofæer, jagttegn 

Pris pr. jæger 9.950,-kr. 

 

Ikke inkluderet: Trofæafgift, trofæopmålingsgebyr for keiler 250,- kr. pr. stk 

+ 100,-kr i hjemtransport pr. sæt, alkoholiske drikkevarer, drikkepenge, 

transfer Budapest reviret t/r 900,-kr. pr. deltager, administrationsgebyr 950,-

kr pr. deltager, flybillet, evt. tillæg for enkeltværelse 190,- kr pr. nat, rejse- 

og afbestillingsforsikring. 

 

Trofæafgift: 

Hinder og kalve 1.350,-kr pr. stk.  

Alle keilere indtil 11,99 cm 3.100,-kr. 

12-14,99 cm      4.500,-kr.  

15-17,99 cm     6.500,-kr. 

18-19,99 cm      9.500,-kr. 

Fra 20 cm                           13.750,-kr. 

 

Søer fra 50 kg og opefter     3.100,-kr.  

Fra 20-49,9 kg                      2.100,-kr. 

Fra   0-19,9 kg                      1.100,-kr. 

 

 

Der betales 15.000,- kr. pr. deltager ved bookingbekræftelse. 

Der betales 20.000,- kr. pr. deltager senest 90 dage før afrejse. 

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser.  

http://www.aurorajagtrejser.dk/

