Jagt og familieferie ved Heviz som kør-selv ferie
Tidspunktet for jagten er mest optimalt i ugerne 30, 31 og 32, da brunsten på råbukken normalt er i
gang på det tidspunkt. I brunsten bevæger bukkene sig mere og kommer mere ud af den høje
vegetation, som der er på den tid af året. Tidligere på sommersæsonen er det svær jagt, da
råbukkene ikke er meget aktive pga. sommervarmen.
Revirerne, hvorpå der kan jages råbuk og vildsvin, er beliggende indenfor en rimelig køreafstand fra
Heviz - ca. 10-40 km. Jagten udøves, som både anstand- og pürschjagt, alt efter den enkle jægers
ønske og en vurdering fra jagtføreren. Der kan først meddeles, hvilket revir jagten kan afvikles i
efter, at vi har fået fastsat de enkelte jagtdage.

Forslag til ophold i 4 stjernet ferielejlighed i Heviz:
Lejlighederne er beliggende i Heviz ca. 4 km fra Balatonsøen. Der er fri afbenyttelse af uden- og
indendørsswimmingpool, wirpools, dampbad, liggestole, sauna og sportsrum. (Mod betaling er der
mulighed for solarium, massage, tennis, ridning, cykelleje, keglebane, dart, bordtennis og overvåget
parkeringsplads.) Lejlighederne er med kogeniche i kombineret stue-køkken, soveværelse samt bad
og toilet.
Ophold i 4 stjernet lejlighed for 5 personer på ca. 42 m2
Lejligheden er med ét soveværelse til 2 personer og soveplads for 2 personer i køkken/stue + en
tillægsseng.
Opholdet er inkl. morgenmad, herudover er der egen forplejning.
Daglig rengøring af lejlighederne i alt 7 dage.
8.750,- kr. for lejligheden
3 jagtdage (6 pürsch), jagtfører 1:1, jagttegn
våbentilladelse og trofæbehandling.

2.750,- kr. pr. jæger

Afskydning af råbuk samt øvrigt vildt ifølge prisliste. Der skal dog forventes større trofædepositum,
hvis der ønskes større bukke nedlagt.
Ikke inkluderet: Transport til og fra Ungarn samt transport i reviret (transport i reviret fastpris 25
Euro pr. pürsch), evt. transfer fra lufthavnen t/r, tolk, trofæopmåling 225,- kr. pr. råbuk/keiler,
hjemtransport af trofæer 70,- kr. pr. stk., ingen mad og drikke i lejligheden, ungarsk turistskat og
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parkeringsafgift på aflåst plads (ca. 500,- kr. for en uge, betales i receptionen), asministrationsgebyr
950,- kr. pr. jæger, rejse- og afbestillingsforsikring.
Halvpension kan købes på stedet for ca. 160,- kr. pr. dag pr. person. Aftensmad kan også købes i
restauranten eller på et af de mange hyggelige spisesteder i byen Heviz. Det er her meget billig at gå
ud i byen for at spise.
Transport
Ved kørsel i egen bil til Ungarn, så skal der fra den dansk/tyske grænse til Balatonsøen påregnes
ca. 15 timers kørsel.
Garanti
I Ungarn er der mulighed for at tegne en slags forsikring på størrelsen af det nedlagte
trofæ +/- 15 %. Viser det sig af trofæet er under eller over har man ret til at afvise trofæet. Ved
individuel jagt gives der ingen garanti for trofæstørrelsen for keiler.
Jægeren skal altid afvente jagtførerens tilladelse til afgivelse af skud, grundet den selektive
afskydning, som finder sted i Ungarn. Man skal kunne acceptere at få nej til afskydning af dyret, og
fortsætte sin pürsch efter et andet dyr.
Hjemtransport af trofæer
Alle trofæer, som nedlægges i Ungarn skal trofæopmåles på et af de regionale opmålingskontorer.
Disse kontorer har en begrænset åbningstid, hvilket betyder at trofæet ikke altid kan hjembringes
som bagage. I de tilfælde kan det eftersendes pr. post eller af et speditørfirma. Prisen for
posthjemsendelse af råbukke opsatse og keiler tænder er 200,- kr. pr. stk. Er der tale om større
trofæer, så får vi en pris på hjemsendelse fra et speditørfirma.
Protokol
Efter jagten udfylder og underskriver jagtorganisationen og jæger jagtprotokollen. Alle forhold og
oplysninger skal indskrives i protokollen, herunder evt. reklamationer. Reklamationer som ikke er
indskrevet i protokollen kan ikke behandles. Protokollen er godkendt ved jægerens underskrift. Alle
ydelser samt trofæafgifter afregnes i henhold til protokol.
Vedr. rejsedokumenter
Papirer, kørselsvejledning m.v. fremsendes senest 14 dage før afrejse.
Betaling
Ved tilmelding betales depositum
3.500,- kr. pr. deltager
Restdepositum senest 60 dage før
afrejse.
Endelig afregning foretages efter
protokol og regulering foretages efter
hjemrejse, restopkrævning foretages
netto kontant 10 dage fra fakturadato
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Ca. 45 dage før afrejse fremsendes huskeliste, voucher osv.
I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora
Jagtrejser
Med venlig hilsen
Aurora Jagtrejser
Priser for råbuk efter prisliste:
0-149 g 1.100,- kr.
150-199 g 1.350,- kr.
200-249 g 1.650,- kr.
250-299 g 1.850,- kr. + 13,- kr. pr. g over 250 g
300-349 g 2.390,- kr. + 38,- kr. pr. g over 300 g
350-399 g 4.250,- kr. + 72,- kr. pr. g over 350 g
400-449 g 7.850,- kr. + 103,- kr. pr. g over 400 g
450-499 g 12.990,- kr. + 210,- kr. pr. g over 450 g
500 g > 23.500,- kr. + 290,- kr. pr. g over 500 g
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