Bukkejagt i Frankrig – juni, juli og august.
Jagtområdet, som her udbydes, ligger i den sydvestlige del af
Frankrig. Jagten her er perfekt for de jægere, som gerne vil
kombinere jagt med en super indkvartering, god gastronomi,
fransk kultur og gode muligheder for familieaktiviteter.
Bukkejagten udøves i et område på ca. 30.000 ha., hvor der er et
meget varierende terræn, som er flot og frodigt, lettere kuperet
med ”bløde bakker” bestående af skov, landbrugsområder og
græsenge. Der er her gode muligheder for at skyde både gode,
store og gamle bukke.
Man indkvarteres lokalt på Bed & Breakfasts, der er velindrettede med charme og luksuriøsitet. Morgenmaden vil bl.a. bestå
af velsmagende hjemmelavede produkter, der ligesom middagsog aftensmaden vil være excellent tilberedt i det franske køkken.
I forbindelse med de fleste indkvarteringer forefindes der
swimmingpool, fitness rum og wellness-områder, hvilket giver
gode muligheder for at kombinere jagt og ferieophold på en og
samme rejse.
Vores franske partner går meget op i, at der tilbydes den bedste
kvalitet - med maksimal komfort.
På forespørgsel kan der muligvis tilbydes/bookes plads på andre
indkvarteringssteder med en lavere standard.
Inkluderet:
3 opholdsdage, med første klasses indkvartering i dobbeltværelse med fuld forplejning
3 jagtdage (6 pürsch) med jagtføring 1:1
Transport i området under jagten.
Pris 8.990,- kr. pr. jæger.
Ikke inkluderet:
Alkoholiske drikkevarer og drikkepenge.
Jagtlicens og -forsikring 950,- kr. pr. jæger
Administrationsgebyr
950,- kr. pr. deltager
Evt. enkeltværelse tillæg 255,- kr. pr. dag,
Afkogning og forsendelse 60,- euro pr. stk.
Leje af riffel eller bue
35,- euro pr. dag
Rejse- og afbestillingsforsikring.
Officiel opmåling efter CIC metoden 30,- euro pr. råbuk
Transfer eller lejebil fra Toulouse til området.
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Trofæafgifter i områder, hvor bukkene kategoriseres stærke bukke.
- mindre end 105 CIC point
105 - 114,99 CIC point
115 - 129,99 CIC point
- større end 130,00 CIC point
- Parykbuk

(op til ca. 400 g.)
(+400 g.)
(+450 g.)
(+500 g.)

750,1.150,1.450,2.250,3.500,-

euro
euro + 7,- euro pr. g. over 400 g.
euro + 9,- euro pr. g. over 450 g.
euro + 12,- euro pr. g. over 500 g.
euro

Forhør om priser i udvalgte områder, såfremt der alene ønskes medaljebukke.
Forhør også om muligheden for 2 faste priser.
Forhør om mulighed for jagt på gemse og muflon.
I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser.
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