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Mauritius 

 
På Mauritius kan vi nu arrangere en optimal familieferie, kombineret 

med jagt på Rusa hjorten. Der er naturligvis også mulighed for at rejse 

derned, alene med det formål at jage hjorten.  

Vi har mulighed for, at indkvartere vores gæster fem forskellige 

steder, i kategorierne fra 3 til 5 stjerner.  

Det er nogle fantastiske opholdssteder, som alle tilbyder afslapning, 

badning og hygge for hele familien. Alle steder tilbyder desuden 

massage og skønhedspleje, og på flere af opholdsstederne findes der 

tillige spabad, og mulighed for adgang til golfanlæg.  

 

Jagten på Rusa hjorten er optimal i perioden fra august til og med 

november.  Rusa hjortene som skydes på Mauritius måler normalt fra 

30-34 inch’s, dvs. mellem 76-84 cm.  

De har sædvanligvis en meget massiv base, der kan opnå en diameter 

på op til 25 cm.  

Højere kapitale Rusa hjorte, op til 36 inch eller mere, kan 

sandsynligvis også findes, hvis en jæger har interesse i det. Forhør 

eventuelt på hele programmet.  

 

Vi tilbyder gerne alene at stå for arrangementet af selve jagtdelen, 

hvis vore gæster har mod på selv at arrangere opholdsdelen. 
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De forskellige opholds steder som tilbydes: 

På Mauritius er et ophold med ledsager optimal at kombinere med jagt. Efter ønske kan vi også kun 

arrangere jagten, hvis der er et ønske om selv at booke en indkvartering. Vi kan tilpasse vore tilbud 

direkte til den enkeltes ønske. De efterfølgende indkvarteringssteder som vi tilbyder er på 

vestkysten, og er den side af øen der normalt er bedst beskyttet for vinden. Derfor er opholdet her 

også bedre i vintermånederne (Juli, August) end de øvrige steder på øen. 
 

1) Jagt med ophold på Tamarina Bay River House: 

River House ligger på vestkysten ved Tamarinabugten.  

River House er et flot sted med 7 værelser og med badeværelse. Stedet 

tilbydes som bed and breakfast. Hovedmåltiderne kan man købe i de 

nærliggende bars, resturanter eller hoteller.  
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

2) Jagt med ophold på Paradise Nest: 

Paradise Nest er på den sydvestlige del af øen. Stedet har 3 værelser med 

bad og toilet, og tilbydes som bed and breakfast. Hovedmåltiderne kan 

man købe i de nærliggende bars, resturanger eller hoteller  

 

 

3) Jagt med ophold på Bay Hot: 

Bay Hotel er et hotel med 3 stjerner, og er beliggende direkte ved stranden på vestkysten, midt i 

en lille fiskerlandsby. Det er et lille hotel med 14 værelser, med en autentisk charme efter stilen 

på Mauritius. Der er på hotellet et wellness område med massage og skønhedspleje 
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4) Jagt med ophold på Tamarina Boutique Beach Hotel: 

Tamarina Boutique Beach Hotel er et flot 4 stjernet hotel, med golfanlæg og spa område.   

 

 

5) Jagt med ophold på Lux Le Morne Hotel 

Dette er et hotel med 5 stjerner, som ligger på den sydvestlige side af Mauritius  
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ARRANGEMENT „Guld medalje RUSA“ / 9 Rejse – med 6 fulde opholdsdage: 
 
Pakkearrangement – inkluderet i prisen: 

-     7 overnatninger på det valgte sted  

-     Bed & Breakfast i River House og Paradise Nest, 

-     Halvpension på Logis Bay Hotel, Tamarina Boutique Beach 

-     Hotel og Lux Le Morne Hotel 

-     Transfer lufthavn - Hotel - lufthavn  

-     Transport i jagtområdet 

-     Jagtføring 1:1 for 2 jagtdage 

-     Jagtlicens 

-     Madpakke og softdrinks under jagten 

-     Lejevåben, kugler og kikkert 

-     Felt trofæbehandling  

-     Skatter og 1 Rusa med en Stanglænge optil 34 Inch / 86 cm  
 
 
  

ARRANGEMENT - Med ophold på: River House      Bay  Tamarina  Lux Le Morne 

                                                                                     eller      Hotel   Boutique    Hotel 

                                                                               Paradise Nest      Hotel  
        B & B   Halvpension Halvpension Halvpension 
 
 
1 Jæger und 1 ledsager med ophold i dobbeltværelse  

Jagt på den klassiske (normale) Rusa med  

En Stangenlänge optil 34 Inch / 86 cm € 4.200,-- € 5.100,--  € 5.490,--  € 6.400,-- 

  

1 Jæger og 1 ledsager med ophold i dobbeltværelse  

Jagt på Management (abnorm) Rusa 

med en Stangenlængde optil 34 Inch / 86 cm € 3.700,-- € 4.600,--  € 4.890,--  € 5.800,-- 

 

1 Jæger med ophold i enkeltværelse  

Jagt på den klassiske (normale) Rusa med  

en Stanglængde på ca. 34 Inch / 86 cm € 4.200,-- € 4.400,--  € 5.100,--  € 5.800,-- 

  

1 Jæger med ophold i enkeltværelse  

Jagt på Management (abnorm) Rusa 

med en Stanglængde optil 34 Inch / 86 cm € 3.700,-- € 4.100,--  € 4.600,--  € 5.300,-- 

 

Tillæg ved 10 dages ophold  

Jæger + ledsager  € 400,-- € 800,--  € 1.010,--  € 1.000,-- 

Jæger i enkeltværelse  € 400,-- € 500,--  € 800,--  € 1.000,-- 

 

ARRANGEMENT - uden ophold: 

Pris pr. Jæger for 1 Jagtdag, jagtføring 1/1 inkl. 1 Guldmedalje Rusa ............  € 2.990,- 

Pris pr. Jæger for 2 Jagtdage, jagtføring 1/1 inkl. 1 Management Rusa ..........  € 2.490,- 

Tillæg for 2. Jagtdag – såvidt det er nødvendigt   ............................................  € 490,- 
 

Anskudt vildt gælder som skudt. Vildtet er også andskydt ved schweiss, snithår eller hvis dyret 

optisk tegner for skuddet. De her oplyste priser inkl. hotel, gælder for tiden Juni – 1. Sept. / lav 

sæson – ved senere termin skal der forventes tillæg for hotel.  
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Ikke inkluderet i prisen: 

-     Fly til Mauritius  

-     Administrationsgebyr pr. jæger: € 400,- 

-     Tillæg for Rusa med stanglænge  

       (den længste stang måles): 

            34,01 - 35 Inch. € 1.050,- 

         35,01 - 36 Inch. € 1.750,- 

         36,01 - 37 Inch. € 3.300,- 

         37,01 - 39 Inch. € 5.100,- 

-     Yderligger afskydning: 

            Klassisk Rusa optil 34 Inch.   € 2.100,- 

            Management Rusa optil 34 Inch. € 1.600,- 

            Tillæg for trofæer over 34 Inch som ovenfor 

            Vildsvin pr. stk.: €  560,- 

-     Yderliggere jagtdage på Rusa eller vildsvin: € 490,- pr. jagtdag 

-     Tillæg pr. jagtdag for ledsager når der jages på vestkysten: € 150,- pr. jagtdag 

-     Drikkepenge 

-     Andre tillæg som fiskeri, golf, welness m.m. under opholdet 

-     Rengøring, pakning af trofæer og cape pr. stk. ca. € 250,-  

-     Trofæforsendelse med mere. Rejse og afbestillingsforsikring 

 

 

REJSE UDEN VÅBEN: 
 
Den bedste rejserute med fly er med Emirates over Dubai, med SAA over Johannesburg eller med 

Air Mauritius over Paris. (Emirates har daglige flyforbindelser). 

Da indførsel at våben på Mauritius næsten er umulig er der kun mulighed for denne jagt med 

lejevåben fra vores partner. Han har første klasses våben af mærkerne Blaser, Steyr-Mannlicher, 

Winchester og Tikka - alle våben med god optik som Zeiss, Schmidt & Bender og Leupold. 

 

Vores partner på Mauritius gør alt for, at den rusa hjort som der jages, har en stanglængde over 29 

Inch. Normalt skydes der rusa hjorte på 31-33 Inch. Der jages kun på stærkere rusa hjort, når dette 

udtrykkeligt er et ønske fra jagtgæsten. Hvis det er et ønske om større rusa hjort vil det være en god 

idé at gøre opmærksom på dette hjemmefra så vores partner er forberedt på dette. 

 

Når man har skudt sin rusa hjort er jagten slut. Hvis man ønsker at jage videre, gør vi opmærksom 

på den daglige rate som opkræves.  
 
    K 
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FISKERI: 

Efter ønske er der også gode muligheder for at fiske halv eller heldags.  

Prisen for dette betales direkte til skipperen på båden, for eksklusivt at have båden for sig selv  

 

Pris: 

For en halv dag: 7.00 - 13.00: € 500,- 

For en hel dag:   7.00 - 16.00: € 640,- 

 

Hvis dette er et ønske er det en fordel at meddele dette ved booking 

så der kan reserveres en dag på båden. 

 

Fra Juni til november har men gode chancer for at fiske forskellige 

tunfisk, makrel, barrakuda og wahoo. Chanchen for marlin på dette 

tidspunkt er lille. Den gode tidspunkt for marlin er fra januar til 

maj, men på dette tispunkt kan man ikke jage rusa hjorten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


