
     Serbien Bukkejagt Vojvodina 
 Her kan dine drømme blive virkelighed 

 

Aurora Jagtrejser    Jomfrustien 4. 1. sal    Postbox 115    DK-6100 Haderslev 

Tlf: +45 23 45 26 94    E-Mail: aurora@aurorajagtrejser.dk    www.aurorajagtrejser.dk 

Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1685 

 

 

 

Vores revirer er beliggende i Vojvodina provinsen, i det 

nordlige Serbien (se kortet nedenfor).  

Her er der igennem mange år nedlagt meget store og utrolig 

stærke råbukke, dette kan kun opnås med de rette 

levebetingelser, men i særdeleshed også igennem en god og 

meget selektiv afskydning, hvilket det er tilfældet her i 

vores revirer. Vægtene på råbukkenes opsatser taler da også 

sit tydelige sprog, og det kan forventes at nedlægge trofæer 

i størrelserne 200-650 gr. og hvis heldet er med, endnu 

større.   

 

Bestanden af råvildt god og velafbalanceret, og kan i 

forhold til antal sammenlignes lidt, med de rigtig gode 

områder i bla. Ungarn og Rumænien. Biotoperne består af 

enorme markarealer som gennemgrænses af små vandløb, 

tilsat remisser og skovparaceller i forskellige størrelser.  

 

Der jages både i foråret og i sensommeren og de bedste 

terminer er 16. april til ca. 5-10. maj da afgrøder pga. højde  

derefter vil vanskeliggøre jagten meget.  

Brunstjagt fra ca. 25. juli til ca. 9-11. august, her er afgrøder 

normalt høstet.  

Jagten foregår primært som pürsch, og grundet de store 

arealer, må der forventes lidt kørsel imellem disse. 

 

Indkvartering vil efter planen være på hotel eller i et af 

revirernes jagthytter, og her vil i få lov at smage mad, fra 

det dejlige serbiske køkken. Serberne er umådeligt 

imødekommende og vil gøre alt for at, jeres ophold og i 

særdeleshed jagoplevelsen, til et uforglemmeligt og evigt 

minde.  

 

Inkluderet i prisen: 

3 jagtdage med 3 opholdsdage. (6 pürsch). 

3 dages helpension og ophold i Kat. 1 

Ophold i dobbeltværelse. 

jagtfører 1:1, trofæbehandling, serbisk jagttegn,  

I alt  5.750,- kr. pr. jæger  

 

Råbukkene afregnes efter FASTE og meget lave priser: 

0-349 gr.  2.290,- kr. pr. stk. 

350-399 gr.   3.950,- kr. pr. stk. 

400-449 gr.   6.650,- kr. pr. stk.  

450-499 gr.   8.650,- kr. pr. stk.  

500-549 gr.   9.950,- kr. pr. stk.  

550 gr. og uanset str. 11.950,- kr. pr. stk.  
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Ikke inkluderet i prisen: Drikkepenge, kørsel i reviret under jagten 50,- Euro pr. dag, evt. transfer Beograd 

reviret t/r, flybillet, eksportpapir og fragt på trofæer, trofæopmålingsgebyr 200,- kr. pr. buk, indførsel af 

våben i Serbien 30,- Euro, administrationsgebyr 950,- kr. enkeltværelse 175,- kr. pr. dag, rejse- og 

afbestillingsforsikring 

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora 

Jagtrejser. 

 

 

 

Vojvodina Provinsen hvor i jagten foregår. 


