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Hviderusland mulighed for jagt på store hjorte.  

 
I Hviderusland kan vi på mange forskellige områder 

tilbyde noget af den bedste jagt, da vi samarbejder med 

statsrevirerne. 

 

Der god mulighed for hjortejagt på kronhjorte imellem 

5-10 kg og endda større hvis man har godt jagtheld. 

Områderne kan vælges som flade/lettere kuperet og 

kuperede områder som kræver en helt normal fysik. 

 

Der er her en mindre mulighed for at jage hjort over 10 

kg, hvis det er det man ønsker, der anbefales minimum 

5 jagtdage når man jage et så stort trofæ. 

Typisk indkvarteres der i statsreviret jagthus i 

jagtområdet, længere nede i tilbuddet kan der ses et par 

eksempler på indkvartering.  

Hvert revir har deres egen indkvartering. 

Der serveres under opholdet rigelig og god mad. 

 

Det er vigtigt ved booking at meddele hvilken 

størrelses hjorte man gerne vil have mulighed for at 

jage da reviret vil blive valgt ud fra dette. Revirerne 

kan have fra 1-6 jægere på jagt af gangen afhængig af 

hjortenes størrelse som man ønsker at skyde 

Bedte termin for brunstjagt ca. 20-30 september 

 

5 dages ophold i dobbeltværelse med fuld 

forplejning 

5 dages jagt med jagtføring 1:1 

al kørsel i reviret under jagten 

Afkogning og rengøring af revir 

Inkl. hjort optil 6,99 kg 25.800,-kr. 

Inkl. hjort optil 7,99 kg 29.800,-kr. 

Inkl. hjort optil 8,99 kg 36.800,-kr. 

Inkl. hjort optil 9,99 kg 46.800,-kr. 

 

Ekstra jagt og opholdsdag inkl. kørsel i revir 1.400,-kr. 

 

Ikke inkluderet: alkoholiske drikkevarer, drikkepenge, administrationsgebyr 950,- pr. jæger, tolk 

400,-kr pr. gruppe pr. dag, transfer fra lufthavn til reviret t/r 3,50,-kr. pr. km, enkeltværelse 175,-kr. 

pr dag, hjemtransport af trofæer, Klargøring af dokumenter 400,-kr til transport af trofæ, flybillet, 

rejse- og afbestillingsforsikring.  
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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       


