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SPECIAL TILBUD i Tjekkiet  
Reviret hvorpå vi kan tilbyde muflon jagten ligger ca. 1,5 timers 

sydvest for Prag. Reviret er på ca. 20.000 ha, hvoraf ca. 90 % er 

skov, og ca. 10 % er marker remiser osv. Der er i reviret en god 

bestand af muflon, vildsvin, dåvildt og kronvildt, og af de mufloner 

som nedlægges, er ca. 75 % under 80 cm, og de sidste 25 % over 80 

cm. 

Reviret er beliggende i en flot og meget smuk natur, hvor området 

variere fra let kuperet til kuperet.  

 

Jagten udøves som pürschjagt, og jagt fra hochsitz. Der er jagtføring 

1:1, og indkvarteringen vil foregå i revirets jagt hus, som er 

beliggende ca. 10 km, fra jagtområdet. Der vil her blive serveret 

rigeligt af den gode mad fra det Tjekkiske køkken. Jagten er også 

mulig på et andet revir, dog vælges reviret efter hvor stor muflon 

der ønskes nedlagt. 

 

Jagten på muflon er mulig fra den 1. august til den 1. februar  

Muflonen er i brunst fra ca. den 15. november. Dåhjort ca. 15 

oktober. 

der er mulighed for dåhjorte imellem 2,5-3,5 kg i reviret. 

Der er mulighed for at booke muflon i 4 forskellige størrelser.  

 

Inkluderet i prisen: 

3 dages ophold med fuld pension kat. 1 i jagt huset Pohori, ophold i 

dobbeltværelse, 3 dages jagt, med jagtføring 1:1, 

Tolk, rengøring af trofæ, tjekkisk jagttegn,  

Al transport i reviret under jagten 

I alt  5.950,- kr. pr. jæger    

 

Trofæafgift muflon: 

Muflon med (60-69,99 cm)    16.700,- kr. 

Muflon med (70-79,99 cm)    23.950,- kr. 

Muflon med (80-84,99 cm)     34.950,- kr. 

Muflon med 85 cm eller større     44.950,- kr. 

 

Hvis der under jagten er mulighed for det, kan der skydes et 

gratis  

vildsvin med afskydning optil 49,99 kg. 

Anskydning betragtes som nedlagt. 

 

Ikke inkluderet i prisen: 

Flybillet købes til dagspris til Prag, drikkevarer, evt. hjemsendelse 

af trofæ, evt. transfer Prag/reviret t/r, administrationsgebyr 950,-kr, 

drikkepenge, rejse og afbestillingsforsikring 
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Afregning følger i henhold til opmåling af trofæets størrelse på dagen hvor det er skudt. 

Kunden er med til denne opmåling og bekræfter dermed med underskrift på protokol for 

grundlag for afregning.   

 

Prisliste Kr. Tillæg 

Keiler:   

Op til 12,00 2.960,- kr.  

12,00-13,99 cm 3.990,- kr. + 47,- kr. pr. mm 

14,00-15,99 cm 5.250,- kr. + 47,- kr. pr. mm 

16,00-17,99 cm 6.250,- kr. + 92,- kr. pr. mm 

18,00-19,00 cm 8.650,- kr. +159,- kr. pr. mm 

20 cm og op efter 10.950,- kr. +345,- kr. pr. mm 

   

Smågrise 990,- kr. pr. stk.  

Überlaufer 1.460,- kr. pr. stk.  

Søer 3.750,- kr. pr. stk.  

   

Dåkalv 850,- kr. pr. stk.  

Då 1.050,- kr. pr. stk.  

   

Dåhjorte:   

Op til 1,49 kg 5.550,- kr. pr. stk.  

1,50-1,99 kg 6.650,- kr. pr. stk.  

2,00-2,49 kg 6.950,- kr. pr. stk. + 30,- kr. pr. 10 g 

2,50 kg 8.400,- kr. pr. stk. + 90,- kr. pr. 10 g 

3,00 kg 13.950,- kr. pr. 

stk. 

+ 240,- kr. pr. 10 g 

 

Jagtføringen/jagten slutter når der ikke ønskes flere dyr nedlagt.  

For øvrige vildt arter forhør om mulighederne. 

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser 

 


