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Brunstjagt på dåhjort i Ungarn i eksklusivt statsrevir i perioden  

ca. 12-24. oktober 2018 
 

1 af revirerne, hvorpå vi tilbyder denne eksklusive dåhjortejagt er 

beliggende ca. 240 km syd for Budapest, reviret hedder Kelabia. Reviret 

er på ca. 9.000 ha. deraf er ca. 7.000 ha skov. Reviret er beliggende i en 

meget smuk natur. Der er i reviret gode chancer for at nedligge dåhjort 

samt at opleve den spændende brunst på dåhjorten, der er også en bestand 

af kronvildt samt vildsvin i reviret. Dåhjortene som nedligges er typisk 

2,5-5,5 kg enkelte lidt større, der nedligges årligt ca. 65 dåhjorte i dette 

revir. 

Indkvartering vil foregå i det flotte jagthus, som er beliggende centralt i 

jagtområdet, et fantastisk sted. 

Alternativt kan indkvarteringen foregå på et fint hotel af høj standard ca. 

10 km fra jagtområdet  

Der vil begge steder blive serveret god og rigeligt med mad fra det 

ungarske køkken. 

Der vil være mulighed for at skyde dåhjort, kronhjort, vildsvin samt  

kronkalve under dåhjortejagten. Det mest optimale tidspunkt for at opleve 

dåhjortebrunsten er imellem den 12-24. oktober. 

 

3 jagtdage (6 pürsch) med 3 overnatninger 

3 dages fuld pension 

Jagtføring 1:1 

Ophold Kat.1 i dobbeltværelse  

Trofæbehandling                                       

I alt 4.450,- kr. pr. jæger.  (4 dage 5.550,-kr) 

 

Ikke inkluderet: drikkevarer, transport i reviret 35 Euro pr. pürsch, tolk, 

administrationsgebyr 950,-kr, enkeltværelse tillæg 175,-kr pr. dag, evt. 

hjemsendelse af trofæer, trofæopmålingsgebyr 250,-kr pr dåhjort, 

hjemtransport af trofæer fra Ungarn, tillæg ved ophold på hotel af højere 

klasse 350,-kr pr. dag, rejse og afbestillingsforsikring.  

   

Afskydning vil foregå efter gældende prisliste som er nederst på dette 

tilbud. Der kan laves 15 % regel på min 3,0 kg dåhjort eller større. 

 

Det vil ikke være nødvendigt med tolk, da de taler rimelig tysk i reviret. 

Afhentning i lufthavnen vil normalt være af vores samarbejdspartner. 

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora jagtrejser 

 

Vi skal ved booking modtage deres Pas Nr. Samt Jr.Nr. på 

våbentilladelsen af det våben, som ønskes medbragt til jagten i Ungarn.  

 

http://www.aurorajagtrejser.dk/
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Kronvildt Kr. Tillæg 

0,00-2,49 kg 4.100,-   

2,50-3,49 kg 5.450,-   

3,50-4,99 kg 6.800,-  + 35,00 pr. 10 g 

5,00-5,99 kg 11.990,- + 30,00 pr. 10 g 

6,00-6,99 kg 14.950,- + 90,00 pr. 10 g 

7,00-7,99 kg 23.900,- + 120,00 pr. 10 g 

8,00-8,99 kg 35.900,- + 110,00 pr. 10 g 

9,00-9,99 kg 46.900,- + 158,00 pr. 10 g 

10,00-10,99kg 62.600,- + 365,00 pr. 10 g 

11kg og derover 98.950,- + 461,00 pr. 10 g 

Anskudt 50 % af trofæpris   

 Hind og kalv   1.350,-  Anskudt er lig med nedlagt 

Dåhjort Kr. Tillæg 

0,00-1,99kg 4.900,-   

2,00-2,49kg 7.950,-  + 37,00 pr. 10 g 

2,50-2,99kg 9.800,- + 60,00 pr. 10 g 

3,00-3,49kg 12.650,- + 107,00 pr. 10 g 

3,50-3,99kg 17.950,- + 180,00 pr. 10 g 

4,00-4,49kg 26.950,- + 540,00 pr. 10 g 

Anskudt 50 % af trofæprisen   

 Då og dåkalv  950,-kr  Anskudt er lig med nedlagt 

Vildsvin Kr. Tillæg 

Keiler:     

Op til 12 cm 3.600,-   

12 cm 3.600,- + 68,- pr.mm o/120 mm 

14 cm 5.450,- +145,- pr.mm o/140 mm 

16 cm 7.305,- + 153,- pr.mm o/160 mm 

18 cm 10.950,- + 228,- pr.mm o/180 mm 

20 cm 16.590,- + 304,- pr.mm o/200 mm 

 

  

Råbukke Kr. Tillæg 

0-149 g 950,-  
150 - 249 g 1.400,-   

250 - 299 g 1.750,- + 20,- pr. g o/250 g 

300 - 349 g 2.390,- + 40,- pr. g o/300 g 

350 - 399 g 3.950,- + 79,- pr. g o/350 g 

400 - 449 g 7.900,- + 120,- pr. g o/400 g 

450 - 499 g 12.900,- + 250,- pr. g o/450 g 

500 g og derover 25.500,- + 350,- pr. g o/500 g 

Anskudt 50 % af trofæpris   

      

Mufloner Kr. Tillæg   

Op til 60 cm 6.450,-   

60 - 69 cm 7.900,- + 70,- pr.mm o/60 cm 

70 - 79 cm 13.900,- + 110,- pr.mm o/70 cm 

80 - 89 cm 19.900,- + 110,- pr.mm o/80 cm 

90 cm og derover 29.500,- + 240,- pr.mm o/90 cm 

Anskudt 50 % af trofæprisen   

    

Vildsvin Kr. Tillæg 

So 2.950,-   

Unggrise, 20 - 49,9 kg 1.575,-   

Smågrise, indtil 19,9 kg 895,-   

Anskudt = nedlagt vildt     

   

 Fastpris for kørsel i reviret 35 Euro pr. pürsch 

Transfer 150 Euro pr. person ved min. 3 jægere. 

 

Trofæopmålingsgebyr til trofækommissionen 

Trofæopmålingsgebyr for alle råbuk/keiler                                               kr. 225,- pr. stk. 
Trofæopmålingsgebyr for alle hjorte, dåhjorte og muflon                           kr. 250,- pr. stk. 

 

http://www.aurorajagtrejser.dk/


 

Aurora  Jagtrejser   Jomfrustien 4. 1. sal    DK-6100 Haderslev  tlf. +45 23452694 

  Postbox 115    E-Mail: aurora@aurorajagtrejser.dk  www.aurorajagtrejser.dk 

Medlem af rejsegarantifonden med nr. 1685. 
 

 

 

http://www.aurorajagtrejser.dk/

