Bukkejagt i Ungarn
Området, hvor I skal jage råbuk, er populært kaldet ”Pusztaen”.
Totalt råder vi over en stor del af bukkejagten på ca. 100.000 ha i
dette område. Området besidder en af de tætteste råvildtbestande i
hele Ungarn.
Revirerne er meget varierede - der er naturreservater,
landbrugsområder, mindre skove, hede samt mange mindre og større
remiser. Dette sammen med en utrolig god biotop gør, at råvildtet
virkelig trives her.
Indkvartering kan foregå på det flotte jagtslot, som ses på billedet.
Stedet er et nyt sted, hvor vi har fået mulighed for at indkvartere
vores mange årlige gæster på. Alternativt kan der også indkvarteres
på andre steder. Uanset hvor jagten arrangeres vil indkvarteringen
være i meget rolige omgivelser. Indkvarteringen vil ligge centralt i
forhold til hele jagtområdet, og jeres jagtfører vil hente og bringe jer
i forbindelse med jagten. Der vil på indkvarteringsstedet blive
serveret rigelige mængder af mad fra det gode ungarske køkken.
Køretid fra lufthavnen i Budapest er på ca.1,5 time. Hvis der skal
jages vildsvin vil der nok blive brugt en anden indkvartering.
Inkluderet i prisen:
Fastpris på bukkejagt i Ungarn med 3 råbukke optil 299g.
4 jagtdage med 4 opholdsdage. (6 pürsch).
4 dages helpension og ophold i Kat. 1
Ophold i dobbeltværelse.
Ungarsk jagtfører 1:1, trofæbehandling, ungarsk jagttegn, veterinærog eksportdokumenter.
Pris pr. jæger 9.950,- kr. (ledsager med fuld forplejning 2.900,- kr.)
Ved 4 dages jagt og ophold samt afskydning efter prisliste
Pris pr. jæger 4.100,- kr.
Ikke inkluderet: Drikkevarer, drikkepenge, kørsel i reviret under
jagten 25 Euro pr. pürsch, transfer Budapest reviret t/r 150 Euro pr.
person, flybillet efter dagspris når depositum er betalt, hjemtransport
af trofæer 80,- kr. pr. stk., trofæopmålingsgebyr 225,- kr. pr. stk,
administrationsgebyr 950,- kr. enkeltværelse 190,- kr. pr. dag, rejseog afbestillingsforsikring.

Aurora JagtrejserApS  Jomfrustien 4, 1.  Postboks 115  DK-6100 Haderslev
tlf. +45 23452694  fax. +45 74507026  E-Mail: aurora@aurorajagtrejser.dk
Medlem af rejsegarantifonden med nr. 1685.

De 3 råbukke i fastpristilbuddet bestilles som max. 299g.
Hvis det skulle ske, at ikke alle 3 bukke nedlægges i
fastpristilbuddet tilbagebetales 1.400,- kr. pr. manglende nedlagt
råbuk. Anskydning afregnes med 50 % af den anslåede vægt.
Det er muligt, at nedlægge flere bukke, som de 3 bukke i
tilbuddet. Ekstra råbukke bestilles på minimum 300 g + 15 %
(dvs. at de købes på prisliste, men at der max. betales for 345 g,
bukkene kan selvfølgelig også bestilles større.)
Alternativt kan man vælge at skyde ekstra bukke ud over pakken
efter gældende prisliste nedenfor. Ved afskydning af ekstra
råbukke efter prisliste kan 15 % regel (garanti for størrelse for
ekstra råbuk) tegnes på min. 300 g + 15 % regelen (gratis).
Eksempel: Pakken bookes + 1 ekstra råbuk 300g + 15 % og
bukken vejer efterfølgende 315 g afregnes denne efter prisliste,
(der kan maximalt afregnes 345 g i dette tilfælde, eller bukken
kan afvises). Vedr. booking af ekstra råbukke er det altid en god
ide, at bestille dem hjemmefra, hvis det ønskes, af hensyn til vores
planlægning pga. af de forskellige afskydningskvoter på revirerne.
Råbukkene skydes altid i uvilkårlig rækkefølge, hvad angår
afregning, hvis der skydes flere end de 3 råbukke i tilbuddet. (De 3
råbukke i tilbuddet skydes ikke først, der er uvilkårlig
rækkefølge)
Ved flere end de 3 bukke i tilbuddet, vil de 3 bukke med den
laveste trofævægt være i pakken, og den/de største trofæer afregnes
efter prislisten.
Det kræves, at jagtføreren har givet lov til afskydning af bukkene,
for at fastpris gør sig gældende.
Ved booking bedes du/I snarest muligt sende vedlagte
tilmeldingsblanket til kontoret, venligst oplys pasnummer samt Jr.
Nr. på våbentilladelsen, af det våben, som ønskes medbragt til
jagten i Ungarn. Ligeledes skal vi have en kopi af det danske
jagttegn, samt navn, som stavet i rejsepas til bestilling af flybillet.
Ved booking nu, betales der 3.500,- kr. i depositum + evt. flybillet.
2. depositum betales 60 dage før afrejse.
Tilmeldingsblanket med alle oplysninger fremsendes snarest
muligt med underskrift på.
Alle nødvendige rejsepapirer, vil blive fremsendt ca. 30 dage før
afrejse.
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I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser.
Vildsvin
Keiler:
Op til 12 cm
12 cm
15 cm
17 cm
20 cm

Kr.

Tillæg

1.990,3.400,5.750,8.995,11.950,-

+ 68,- pr.mm o/120 mm
+110,- pr.mm o/140 mm
+ 165,- pr.mm o/160 mm
+ 175,- pr.mm o/180 mm

Anskudt 50 % af trofæ pris
Råbukke
0 - 149 g
150 - 249 g
250 - 299 g
300 - 349 g
350 - 399 g
400 - 449 g
450 - 499 g
500 g og derover
Anskudt 50 % af trofæ pris

Kr.
1.250,1.450,1.750,2.390,4.650,8.800,14.990,26.950,-

Tillæg

Vildsvin
So
Unggrise
20 - 49,9 kg
Smågrise
indtil 19,9 kg
Anskudt 50 % af trofæ pris

Kr.
2.500,-

Tillæg

+ 20,- pr. g o/250 g
+ 40,- pr. g o/300 g
+ 71,- pr. g o/350 g
+ 120,- pr. g o/400 g
+ 250,- pr. g o/450 g
+ 375,- pr. g o/500 g

1.250,600,-

Der vil være mulighed for at booke jagten i én periode, hvor en af vores mange konsulenter eller én
fra kontoret vil være til stede under jagten og sørge for at alt forløber perfekt.
Derfor book din rejse her og nu til denne specialpris - det bliver aldrig billigere. Spørg evt. på vores
mange referencer, som vi tidligere har haft på bukkejagt i Ungarn.
I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser.
Skulle det fremsendte give anledning til spørgsmål, kan kontoret træffes på tlf. nr. 23452694
Med venlig hilsen
Aurora Jagtrejser
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Klip og send tilmelding til Aurora Jagtrejser, Jomfrustien 4, 1., Postboks 115, 6100 Haderslev
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilmelding
Navn:
Adresse:
Post nr.
Tlf. nr.
Bestilling: Bukkepakke___+ Ekstra Bukke størrelse_____ eller
Prisliste___Antal Bukke___ samt størrelse_____________
Rejsepas Nummer:
Jr. Nr. på våbentilladelse:
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