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Et af revirerne, hvorpå der kan jages råbuk ligger 

ved Ugale i det nordvestlige Letland, og der er 

plads til 3-4 jægere på reviret af gangen. Reviret 

er på i alt ca. 22.000 ha og er meget spændende 

revir, som har mange forskellige biotoper. Der er 

skov, marker, enge med græs, brakmarker og siv 

samt mange mindre og større remiser.  

 

Der er på revirerne en god bestand af råvildt samt 

en god bestand af vildsvin. Bukkene er her 

imellem 200 – 450 g. - dog kan større bukke 

forekomme.  

 

Indkvarteringen vil være ca. midt i reviret i 

revirets jagthus. Som ligger midt i jagtområdet, 

der kan slappes af i meget rolige omgivelser 

imellem morgen- og aftenjagten.  

Der vil blive serveret rigeligt med god mad og 

drikke fra det lettiske køkken. Der er også andre 

revirer, hvor jagten er mulig, og der spænder 

indkvarteringen fra privat, jagthus og til hotel. 

Bukkejagten starter den 1. juni i Letland. 

 

Inkluderet i pakkeprisen: 

3 råbukke uanset størrelse,  

5 dage med fuld forplejning, ophold i 

dobbeltværelse,  

4 jagtdage, jagtfører (1:6) - delvis jagt på egen 

hånd,  

Tolk (tysk eller engelsk), afhentning i lufthavn, 

hjælp med alle papirer,  

Transfer fra lufthavnen i Letland til reviret (t/r), transport i reviret samt trofæbehandling. 

I alt  10.990,- kr. pr. jæger (booking ved 3 eller flere jægere)  

I alt  11.990,- kr. pr. jæger (booking ved 1 eller 2 jægere) 

 

Yderligere afskydning efter gældende prislisten som se nedenfor. 

  

Ikke inkluderet i prisen:  

Alkoholiske drikke, drikkepenge, flybillet, rejse- og 

afbestillingsforsikring, administrationsgebyr 950,- kr. 

 

Imod al forventning hvis ikke alle 3 råbukke nedlægges, så 

tilbagebetales i alt 750,-kr pr. stk. (Til dato er alle tre bukke altid 

blevet nedlagt). 

1. depositum: 3.500,- kr. betales ved tilmelding 

2. depositum: betales senest 60 dage før afrejse 
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Vi skal i god tid modtage en kopi af jagttegn, 

pas - de to sider med billede, samt kopi af 

våbentilladelse. Dette bruges til udstedelse af 

lettisk jagttegn. 

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for 

Aurora Jagtrejser. 

 

I tilfælde af evt. spørgsmål eller nærmere 

information kontakt kontoret på tlf. +45 

23452694. 

 

Med venlig hilsen Aurora Jagtrejser 

 

 

 

 

 

 

Ekstra Råbukke  

0 - 149 g 1.050,- 

150 - 299 g 1.650,- 

300 - 399 g 2.850,- 

400 > g 4.500,- 

Anskydning:  

Råbuk 850,- 

Råer og lam 295,- 

 

Unggrise, søer og 

keilere 

  

 0 - 50 kg 1.450,- 

50 -100 kg 1.995,- 

100 kg > 2.995,- 

Keilere:   

140 - 159 mm 2.950,- 

160 -179 mm 
                                                 

3.990,- 

180 - 189mm 5.990,- 

190 - 199mm 
                                             

7.900,- 

200 mm > 9.900,- 

Anskydning: 999,- 


