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Walk up på småvildt i Skotland  
 

Dette tilbud er basseret på 3 dages småvildtjagt. Antallet af dage 

dette kan selvfølgelig udvides, hvis der er ønske om det. Vores 

partner ser helst grupper på 4 eller flere jægere. 

 

Jagten kan foregå på mange forskellige estates. Garygualach 

Estaterne, Culachny Estaten samt et par nabo estates er blot nogle 

af de steder, hvor vi afvikler denne jagtform. Områderne ligger 

ca. 80 -120 km syd øst for Inverness. Jagten foregår på traditionel 

vis hvad angår småvildtjagt.  

 

På småvildtjagten kan der forventes ca. 8-10 stk. vildt pr. jæger pr. 

dag. Der kan skydes fasaner, harer, kaniner, snepper, grouse og 

duer. Dog er der ofte en endnu bedre afskydning, men dette er ikke 

noget vi kan garantere. For at walk up er optimal er vores erfaring 

at der gerne skal være minimum 4-8 jægere på jagten. 

 

Indkvartering er oftest på et meget hyggeligt hotel, der er bookes 

som bed and breakfast. På et af de andre mulige områder, har vi 

som et alternativ også mulighed for at indkvartere jer privat.  

Der vil også være mulighed for at få en pris på dette arrangement 

med fuld forplejning. Vi har en erfaring om, at det ofte er bedre, at 

man selv kan bestille det, som man gerne vil spise. 

Der køres i lejebil til de forskellige jagtområder. 

 

Inkluderet i prisen: 

4 dages ophold på hotel/privat i dobbeltværelser, bed and breakfast 

(normal standard) 

3 dages småvildtjagt, forventet 8-10 stykker vildt pr. jagtdag pr. 

jæger.  

Der drives med spaniels og labrador 

I alt           £ 1640 pr. jæger 

 

(ledsager ophold på hotel med bed and breakfast 140£ pr. dag) 

 

Ikke inkluderet i prisen:  

Drikkepenge, Firearms Permit 100£. pr. jæger, patroner, 

administrationsgebyr 150£ pr jæger, bil leje, flybillet, rejse og afbestillingsforsikring.  

 

Ved booking betales der 5.000,- kr. i depositum pr. jæger, og senest 60 dage før afrejse betales det 

resterende depositum.  

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser. 

http://www.aurorajagtrejser.dk/

