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Rumænien bukkejagt med mulighed for stærke bukke 

 
I Rumænien kan vi på mange forskellige områder tilbyde 

noget af Rumæniens bedste bukkejagt hvis man ønsker 

mulighed for at jage alle mulige størrelser på trofæer. 
Der er en fantastisk biotop overalt hvori bukkene har en god 

mulighed for at blive ernæret optimal hvorved de så har 

mulighed for nogle meget stærke opsatser. Der er i 

områderne mulighed for at skyde mange bukke fra ca. 200-

600 g netto og endda over 600 g netto.  

Typisk indkvarteres der på et lille hyggeligt hotel i 

jagtområdet her serveres der rigelig og god mad fra det 

rumænske køkken. 

Det er vigtigt ved booking at meddele hvilke størrelses 

bukke man gerne vil have mulighed for at jage så vi kan 

vælge det rigtige område til netop din jagt. 

 

4 dages ophold i dobbeltværelse med fuld forplejning 

3 dages jagt med jagtføring 1:1 

Afkogning og rengøring af revir 

Pris pr. jæger 6.950,-kr.     (Ledsager 990,-kr. pr. dag) 

 

Ikke inkluderet: drikkevarer, drikkepenge, kørsel i reviret 

afregnes med 50 Euro pr. jagtdag på faktura herfra forud for 

jagten, administrationsgebyr 950,-kr. pr. jæger, transfer fra 

lufthavn til reviret t/r 1 Euro pr km, enkeltværelse 165,-kr pr 

dag, tolk, hjemtransport af trofæer, transport til og fra 

Rumænien, rejse- og afbestillingsforsikring.  

 

Trofæafgifter: 

Optil 299g 1.850,-kr pr. stk. 

300-399g   2.550,-kr. pr. stk. + 32,-kr. pr. g over 300 g 

400-500g   5.550,-kr. pr. stk. + 75,-kr. pr. g over 400 g 

500g        12.990,-kr. pr. stk. + 250,-kr. pr. g over 500 g 

 

Anskydning råbuk 2.350,-kr. pr. stk. 

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora 

Jagtrejser 

 

I tilfælde af evt. spørgsmål, er I meget velkommen til at kontakte kontoret på tlf. nr. 23452694. 

 

 

Med venlig hilsen Aurora Jagtrejser       


