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Tjekkiet - sikahjort 
Aurora Jagtrejser har mulighed for at arrangere jagt på 

sikahjort på flere revirer i Tjekkiet. Revirerne er på ca. 

3-7.000 ha, hvoraf ca. 40 % er skov, medens resten er 

marker, remiser osv.  

Der er i revirernr en god bestand af sikahjorte i alle 

størrelser. For de, som gerne vil prøve at jage meget 

store sikahjorte, er mulighederne gunstige her. 

Jagten gennemføres som regel fra skydetårn og som 

pürsch, alt afhængig af hvad den enkelte jæger ønsker 

Jagtførerne er altid godt forberedte, og de ved derfor i 

hvilket område, man skal placeres, for at få optimal 

mulighed for at skyde et trofæ i den størrelse, som man 

gerne vil forsøge sig på. 

 

Der er mulighed for at flyve til Prag, hvorfra der kan 

arrangeres en transfer til jagtområdet t/r, hvis man 

ønsker det. Afstanden fra Padborg til jagtområdet er ca. 

850 km. Derfor vælger en del at køre derned i egen bil, 

fordi det er det nemmeste/billigste, når man samtidig 

har mulighed for at tage trofæet og en evt. cape med 

direkte hjem.  Indkvarteringen forgår på et lille hotel i 

nærheden af jagtområdet. 

 

3 dages ophold med fuld pension kat. 1 i dobbeltværelse 

3 dages jagt med jagtføring 1:1, 

Tjekkisk jagttegn, jagtindbydelse 

 

Pris pr. jæger 5.990,-kr.   

                            

Inkl. 1 sika optil bronze          (op til 224,99 CIC)        i alt pr. jæger 17.250,-kr. 

Inkl. 1 sika med bronze           (225-239,99 CIC)       i alt pr. jæger 22.250,-kr. 

Inkl. 1 sika med sølvmedalje  (240-254,99 CIC)        i alt pr. jæger 24.250,-kr. 

Inkl. 1 sika med guldmedalje (255-259,99 CIC)       i alt pr. jæger 29.990,-kr. 

Inkl. 1 sika med guldmedalje (260 CIC og større)       i alt pr. jæger 39.950,-kr. 

 

Ikke inkluderet i prisen: Flybillet, drikkevarer, hjemsendelse af trofæer, transfer Prag/reviret t/r, 

administrationsgebyr 950,- kr., enkeltværelsestillæg 185,- kr. pr. dag, afkogning/behandling af trofæ 

40,- euro eller efter aftale, cape af sika 750,-kr, tolk for gruppen 1.150,-kr pr. dag, Kørsel i reviret 

0,5 euro pr km, evt. rejse- og afbestillingsforsikring.  

 

Opmålingen foretages i Tjekkiet - enten på dagen hvor den trofæbærende hjort er skudt, eller 

senest den efterfølgende dag. Denne opmåling danner grundlag for afregning af trofæet. 

 

Hvis man ønsker at skyde sikahjort nr. 2, er dette sædvanligvis også muligt.  

Afhængig af dette trofæs størrelse fratrækkes priserne i ovennævnte fire kategorier et beløb på 

3.000,- kr. ved afregningen af sikahjort nr. 2  
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I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser. 

 

 

KNÆK OG BRÆK ! 


