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Hundyrsjagt på då/dåkalve og hinder/kalve 
 

Ét af revirerne, hvorpå vi tilbyder denne eksklusive 

hundyrsjagt er beliggende ca. 240 km syd for Budapest. 

Revirerne hedder Kelabia, Gulaj, Dalerd. Hvert af revirerne 

er på ca. 10.000 ha., hvoraf er ca. 6.000 ha skov. Revirerne er 

beliggende i en meget smuk natur. Der er i revirerne gode 

chancer for at nedlægge mange dåer/dåkalve, hinder/kalve og 

vildsvin. 

Indkvartering vil foregå i det flotte jagthus, som er 

beliggende centralt i jagtområdet, i de 3 revirere.  

Der vil her blive serveret god og rigeligt med mad fra det 

ungarske køkken. 

Der vil være mulighed for at skyde mange dåer/kalve og 

hinder og kalve. 

 

Hvis der ønskes referencer, så kontakt kontoret. 

 

Inkluderet i prisen: 

4 jagtdage (8 pürsch) med 4 overnatninger 

4 dages fuld pension 

Jagtføring 1:1 

Ophold Kat.1 i dobbeltværelse  

Trofæbehandling                                       

I alt 4.250,- kr. pr. jæger. 

 

Ikke inkluderet: Drikkevarer, transport i reviret 25 Euro pr. 

pürsch, tolk, evt. flybillet, administrationsgebyr 950,-kr, 

transfer t/r 130 Euro pr. jæger ved minimum 3 jægere, 

enkeltværelse tillæg 190,- kr pr. dag, evt. hjemsendelse af 

trofæer 175,- kr pr kg, trofæopmålingsgebyr, rejse- og 

afbestillingsforsikring.     

Afskydning vil foregå efter gældende prisliste, som kan ses nederst på dette tilbud.  

 

Det vil ikke være nødvendigt med tolk, da de taler rimelig tysk i revirerne. Evt. afhentning i 

lufthavnen vil normalt være af vores samarbejdspartner. 

 

Ved booking af dette arrangement betales der 5.000,- kr. pr. jæger som depositum + flybillet, 

restbeløbet betales senest 60 dage før afrejse. 

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. 

Ligeledes skal vi bruge korrekt navn, som det står i rejsepasset, hvis vi skal booke en flybillet. 
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Prisliste 

 
 

Kronvildt Kr. Tillæg 

0,00-2,99 kg 4.100,-   

3,00-3,99 kg 5.450,-   

4,00-4,99 kg 6.800,-   

5,00-5,99 kg 9.990,- + 44,00 pr. 10 g 

6,00-6,99 kg 13.500,- + 59,00 pr. 10 g 

7,00-7,99 kg 19.900,- + 66,00 pr. 10 g 

8,00-8,99 kg 25.900,- + 89,00 pr. 10 g 

9,00-9,99 kg 35.900,- + 136,00 pr. 10 g 

10,00-10,99kg 48.600,- + 308,00 pr. 10 g 

11kg og derover 86.950,- + 461,00 pr. 10 g 

Anskudt 50 % af trofæpris   

Hind og kalv   1.250,-  Anskudt er lig med nedlagt 

Dåhjort Kr. Tillæg 

0,00-1,99kg 2.900,-   

2,00-2,49kg 4.950,-   

2,50-2,99kg 6.800,- + 54,00 pr. 10 g 

3,00-3,49kg 9.250,- + 94,00 pr. 10 g 

3,50-3,99kg 13.950,- + 170,00 pr. 10 g 

4,00-4,49kg 21.950,- + 500,00 pr. 10 g 

Anskudt 50 % af 

trofæprisen 

  

Då og dåkalv  790,-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   
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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/alle over 50 kg 3.250,-   

Unggrise, 20 - 49,9 kg 1.795,-   

Smågrise, indtil 19,9 kg 995,-   

Anskudt = nedlagt vildt     

   

Fastpris for kørsel i reviret 25 Euro pr. pürsch               evt cape 100 euro pr. 

stk 

 

 

Trofæopmålingsgebyr til trofækommissionen 

Trofæopmålingsgebyr for alle råbuk/keiler                                      kr. 225,- pr. stk. 

Trofæopmålingsgebyr for alle hjorte, dåhjorte og muflon               kr. 250,- pr. stk. 
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