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Rumænien gemsejagt i topklasse 

 
I Rumænien kan vi tilbyde nogle af de bedste områder til 

gemsejagt, der skydes her hvert år en del medaljetrofæer.  

Der jages i Karpater bjergene. Der jages her optil ca. 2.500 

meters højde. Områderne består af stejle bjerge med mange 

dybe dale. 

Der flyves til Sibiu eller Bucharest hvor gæsterne afhentes af 

vore partnere. Herfra er der transfer til indkvarteringen som 

oftest er et simpelt hotel eller en pension 

Transferen er oftest imellem 1,5 -4 timer afhængig af hvilket 

område der jages i 

Ved ankomst afklares alle formaliteter og det gennemgås 

hvordan jagten forventes afviklet inden det bliver mørkt. Op og 

nedstigningen tager imellem ca. 1,5-3 timer, der kræves her en 

ok fysik da områderne er kuperede. 

 

INKL. 1 gemse optil 95 CIC point 

4 dages ophold i dobbeltværelse med fuld forplejning 

3 dages jagt med jagtføring 1:1 

Afkogning og rengøring 

Kørsel i reviret 

Pris pr. jæger 14.990,-kr.    

 

Hvis gemsen er større en 95 CIC point betales tillægget fra 

95 CIC point og optil opmålt størrelse 

 

Ikke inkluderet: drikkevarer, drikkepenge, 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 94,99 CIC point 1.300 Euro  

95-99.99 CIC point 1.300 Euro + 110 euro pr. CIC point 

100-104.99 CIC point 1.850 Euro + 110 euro pr. CIC point 

105-109.99 CIC point 2.400 Euro + 170 euro pr. CIC point 

110 CIC point eller større 3.250 Euro + 250 euro pr. CIC point 

 

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       


