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Drivjagt på vildsvin i Rumænien imellem 9-14. december 2020 
Drivjagt på vildsvin i Rumænien er en oplevelse for sig, her kan 

man være heldig at skyde mange vildsvin hvis vejret (gerne 

koldt og sne) er med en når man er på jagt og 

skydefærdighederne rækker. 

Grupper på 12 eller flere jægere, kan hvis alt flasker sig have 

mulighed til at skyde fra ca. 50-80 vildsvin, ja der har endda 

været gruppe som har skudt mere en 80 vildsvin på 4 dages jagt. 

I 2019, bedste resultat i Rumænien 128 vildsvin, der blev leveret 

nogle helt fantastiske resultater på alle jagter og gennemsnittet 

var på 65 vildsvin. (Husk vind, vejr og skydefærdigheder er af 

stor betydning) 

 

I løbet af 1 drivjagtsdag har man oftest imellem 2-4 drev. 

Man flyver til Bacau på denne jagt og herfra køres der med 

minibusser til jagtområdet ca. 45 minutter. 

Området er lettere kuperet. 

Indkvartering kan foregå i et jagthus i reviret og eller i en 

hyggelig pension i jagtområdet. 

Book i god tid disse jagter er meget eftertragtede og sælges 

hurtigt. 

Området vil kun afvikle denne jagt som en 4 dages drivjagt 

 

5 dages fuld pension, ophold Kat.1 i dobbeltværelse  

4 dages drivjagt 

Transport i jagtområdet. 

Afkogning af trofæer 

I alt 9.890,- kr. pr. jæger ved minimum 12-14. jægere 

 

Ikke inkluderet: drikkevarer, administrationsgebyr 950,-kr, tolk, flybillet, transfer 

lufthavn/jagtområdet t/r 1 Euro pr. km pr. bil, enkeltværelse tillæg 185,-kr pr. dag, drikkepenge, evt. 

hjemsendelse af trofæer, rejse og afbestillingsforsikring. 

 

Afskydningspriser på ikke brækkede vildsvin og keiler: 

Optil 59,99 kg +  anskydning 1.650,-kr. pr. stk.  

60 kg eller større 2.850,-kr. pr. stk. 

Keiler optil 12 cm 2.850,-kr. pr. stk.   

Keiler fra 12,01-16 cm 3.650,-kr. pr. stk.  

Keiler fra 16,01-20 cm 5.950,-kr. pr. stk.  

Keiler fra 20,01 cm 7.950,-kr. pr. stk. + 170,-kr. pr. mm over 20 cm  

 

Ved booking af dette arrangement betales der 7.000,- kr. pr. jæger som depositum + flybillet, 

restbeløbet betales senest 60 dage før afrejse. 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser. 

 

http://www.aurorajagtrejser.dk/
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I tilfælde af at der kommer svinepest i området forbeholder vi os retten til at aflyse dette 

arrangement. Dette forbehold da ingen ved hvad der vil ske med denne sygdom. 

Hvis dette sker vil hele depositumsbeløbet for jagten og forudbetalt afskydninger blive tilbagebetalt 

http://www.aurorajagtrejser.dk/

