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Jagten kan evt. foregå i flere forskellige estates 

rundt om i den nordlige del af Skotland. De 

forskellige estates er på i alt ca. 4.000-10.000 ha, og 

hvor der årligt skydes mange hundyr i de forskellige 

estates.  

Jagten foregår på traditionel vis til fods, og der jages 

1:1 eller 2:1. Dette betyder at I skal rejse minimum 

2 jæger for at kunne jage 2:1. Ved jagt i højlandet 

tilrådes der en rimelig kondition. 

 

Indkvartering kan blive på en meget hyggelig Bed 

and Breakfast eller på et hotel. Der kan her normalt 

tilkøbes madpakke, som medbringes på jagten. 

Vedr. aftensmaden så vil dette være muligt på 

stedet, eller alternativt kan I benytte en af de mange hyggelige skotske pubber i området.  

 

De fleste estates vil gerne have deres hundyr skudt 

før 24. december da de har erfaring med at 

kødpriserne falder meget i januar. 

Så kan I rejse inden 24 december vil de fleste estates 

fortrække dette. 

 

Inkluderet i prisen: 

5 dages arrangement med ophold på bed and 

breakfast i dobbeltværelser. 

4 jagtdage, jagtføring 1:1 

fri afskydning af hinder og kalve efter skyttens 

anvisning  

I alt  £ 1895 pr. jæger.   

 

Ved jagt 2:1 £ 1590 pr. jæger 

 

Ikke inkluderet i prisen:  

Drikkepenge £ 25 pr. jagtdag, firearms Permit £ 70, Administrationsgebyr £ 75, madpakke og 

aftensmad, flybillet, hjemtransport af trofæer, bil leje, rejse og afbestillingsforsikring, transport 

Aberdeen reviret t/r, rejse og afbestillingsforsikring 

 

Ved booking betales 50 % i depositum, og senest 60 dage før afrejse betales det resterende 

depositum. 

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser 

for Aurora Jagtrejser. 

 

I tilfælde af evt. spørgsmål og booking 

kontaktes vi på tlf. nr. 23452694. 

 

Med venlig hilsen Aurora Jagtrejser 


