Rumænien bukkejagt
Her kan dine drømme blive virkelighed
I Rumænien kan vi på et område som grænser op til
grænsen imod Serbien tilbyde en rigtig god
bukkejagt, hvor der er bukke fra 250-550g netto. Der
er også mulighed for at skyde større bukke, men
dette kræver også lidt jagtheld.
Der er mange gode forbindelser for at flyve til
Timisoara, hvorfra vi er behjælpelig med at
arrangere en transfer til hotellet.
Området er meget afvekslende med mange små
skove, remiser og små stykker med forskellige
afgrøder på markerne og der er en god råvildts
bestand.
Der er en fantastisk biotop, hvori bukkene har en
god mulighed for at blive ernæret optimal hvor ved
de så har mulighed for nogle meget stærke opsatser.
Der findes mange ældre bukke i dette område da man
prøver på ikke at skyde de unge bukke.
Der jages fra den 1/5 -15/9
Der indkvarteres der på et lille hyggeligt hotel i
jagtområdet her serveres der rigelig og god mad fra
det rumænske køkken.
3 dages ophold i dobbeltværelse med fuld forplejning
3 dages jagt med jagtføring 1:1
Afkogning af trofæer
Pris pr. jæger 4.200,-kr.
Ved 4 dages jagt ophold 5.200,-kr.
4 faste MAX. Afskydningspriser
0-349g
1.950,-kr.
350-399g
2.990,-kr.
400-449g
4.125,-kr.
450g eller større 5.175,-kr.
Ikke inkluderet: drikkevarer, drikkepenge, transport i
reviret 50 euro pr. dag, transfer lufthavn revir t/r
1.500,-kr for en bil t/r, administrationsgebyr 950,-kr.
pr. jæger, enkeltværelse 180,-kr. pr. dag,
hjemtransport af trofæer, rejse- og
afbestillingsforsikring.
I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora
Jagtrejser
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