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AFBUDSREJSE - Canada/British Colombia 
 

Vi kan hermed tilbyde et førsteklasses Moose og Caribou jagtområde ca. 100 km fra grænsen til 

Yukon.  

 

Størrelsen på Mosse er i gennemsnit fra 52-55 

inch, og ved kapitale Moose endda over 60 

inch i dette område. Moose på denne størrelse 

er skudt igennem de sidste par år i dette 

område af nogle af vore jagtgæster.  

Jagtområdet er kun muligt at komme til med 

fly, hvilket gør at der ikke er jagttryk fra de 

lokale canadiske jægere, og derfor opnår 

Moose denne størrelse her. 

 

Vi kan tilbyde to pladser på Moose, da to af 

vores bookede kunder til i år har været 

nødsaget til at flytte jagten til 2016. Den ene 

er med jagt fra hesteryg, og den anden er med  

bådsjagt. 

 

Billederne af disse Moose og Caribou er fra 

jagtområdet fra de sidste 2 år. 

 

1. Afbuds Moose jagt med båd med 

rejsetermin fra d. 15.-30. September  

Inkluderet i prisen:  

1. Moose uanset størrelse   

11 jagtdage (1. - 11. September)  

Jagtføring 1:1, fuld forplejning  

Skatter, jagtlicens og moose licens  

Afbuds pris   11.350 USD      

(Normalpris  17.900 USD)  

 

Ikke inkluderet i prisen:   

Administrationsgebyr 400 USD,   

Flyrejse til Canada,   

Indenrigsfly Whitehorse/camp t/r 1.375 USD,   

evt. Hotelophold og mad i Whitehorse,   

klargøring og pakning af trofæer,   

forsendelse af trofæet til Danmark,   

rejse- og afbestillingsforsikring 

http://www.aurorajagtrejser.dk/
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Tillægslicenser: 

Caribou   270 USD   

Ulv   115 USD  

Fiskelicens      60 USD 

Trofæafgift:  

Caribou  3.000 USD 

 

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser 

for Aurora Jagtrejser. 

 

I tilfælde af evt. spørgsmål, er I meget velkommen til at kontakte kontoret på tlf. nr. 23452694. 

 

 

Med venlig hilsen Aurora Jagtrejser 
 

http://www.aurorajagtrejser.dk/

