Tyrkiet drivjagt på vildsvin
Her kan dine drømme blive virkelighed

Tyrkiet er i dag til et af de lande, hvor jagten på mange vildsvin
og deriblandt meget store keiler, her kan en drivjagt afvikles
med stor succes. Dette skyldes blandt andet den stigende
vildsvinebestand samt en professionel jagt ledelse som der er
hos vores partner i Tyrkiet. Desuden er det nok lige nu et af de
få lande hvor vi endnu ikke har hørt om svinepest.
Der forventes på 1 jagtdag at der gennemføres ca. 3-4 drev
afhængig af hvor svært terræn der jages i. Der drives igennem
området med 10-15 drivere samt 10-15 hunde.
Ved en god skydning forventes der ca. 45 eller flere vildsvin på
en 3 dages drivjagt med ca. 12 jægere.
Gode måneder for drivjagt er december, januar og februar.
Jagtområderne er beliggende ved Bodrum, Mamaris, Antalya,
Didim og Fethiye. Områderne er lettere kuperet i ca. 800 meters
højde, og landskabet er overalt præger af mange mindre buske.
Indkvarteringen er på hotel eller jagt lodge i nærheden af
jagtområdet sådan er der er så lidt transfer som muligt hver dag.
Inkluderet i prisen:
Afskydning af alle vildsvin uanset størrelse
5 dages ophold med fuld forplejning
Ophold i enkeltværelse
4 dages drivjagt, inkl. alle nødvendige dokumenter
Transfer fra lufthavn og jagtområde t/r
Engelsk tolk
Ved flere end 40 vildsvin betales der af gruppen 300 euro ekstra
pr. vildsvin.
Minimum 40 vildsvin (hvis gruppen skyder færre svin
tilbagebetales der 300 euro pr manglende vildsvin til gruppen)
I alt 2.450 euro pr. jæger ved minimum 12 jæger
Ikke inkluderet i prisen: administrationsgebyr 150 euro pr.
deltager, drikkepenge, afkogning af trofæ 50 Euro pr. stk.,
alkohol, forsikring, veterinærcertifikat og eksportpapir samt
hjemforsendelse, rejse og afbestillingsforsikring.
3 skud tæller som 1 skudt vildsvin i tilfælde af tilbagebetaling.
I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser.
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