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Vi er ikke et af verdens største bureauer – ej heller det dyreste, 
men vi er meget tilfredse med at blive kaldt 

”DET BEDSTE JAGTREJSEBUREAU I SKANDINAVIEN” 

Vi bruger vores energi på 
at sælge kvalitetsrejser til den rigtige pris.
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Ansvarsfraskrivelser
Aurora Jagtrejser optræder som agent for jagt
revirer, hoteller, transportselskaber m.fl., og er 
uden ansvar for ændringer m.v. som følge af afta
lebrud, vejrlig eller andre forhold, som Aurora 
Jagtrejser ikke har indflydelse på.

Aurora Jagtrejsers ansvar for mangler ved rej
sen og skade på person eller ting begrænses be
løbsmæssigt i samme omfang, som ved de inter
nationale konventioner, der gælder for den 
mangelfulde del af pakkerejsen.

Alkohol 
I forbindelse med spirituspåvirkede kunder fra
lægger Aurora Jagtrejser sig ethvert ansvar. Dette 
gælder også økonomisk, såfremt kunden bliver 
bortvist fra reviret pga. spirituspåvirkning.

Prisregulering
Aurora Jagtrejser kan forhøje eller nedsætte pri
sen grundet ændrede transportomkostninger, 
herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller 
gebyrer for visse tjenesteydelser såsom luft
havns, havne, landings, eller startafgifter m.v. 
eller valutakurser.

Ændringen af prisen sker ved at fratrække eller 
tillægge det nøjagtige forskelsbeløb i forhold til 
den oprindeligt aftalte pris. 

Rejser med minimums deltagerantal
Kunden har ikke ret til erstatning for tab lidt ved 
Aurora Jagtrejsers aflysning af rejsen, når aflys
ningen skyldes, at antallet af tilmeldte til rejsen 
er mindre end et i aftalen angivet minimum, og 
skriftlig meddelelse herom er kommet frem til 
kunden inden en i aftalen angivet frist.

Flyrejse
Vi gør opmærksom på, at de fleste flybilletter er 
inkl. 20 kg. bagage, hvis ikke andet er meddelt. 
Nogle flyselskaber opkræver et fast gebyr for 
transport af våben/buer. Dette er aldrig inklude
ret i prisen for flybilletten. Prisen for at med
bringe bagage med en højere vægt end det, der 
er inkluderet i flybilletten betales af kunden ud 
over prisen for selve flybilletten. 

Kørsel
Kørsel på rejsemålet er kun inkluderet i prisen, 
hvor dette udtrykkeligt fremgår.

Kød og skind fra nedlagt vildt
Hvis ikke andet er nævnt, tilfalder kød og skind 
fra nedlagt vildt altid jagtudlejeren.

Våbentilladelser
Aurora Jagtrejser sørger for fremskaffelse af de på 
rejsemålet fornødne våbentilladelser.

Det kræves derimod altid, at kunden har gyl
dig besiddelses og bæretilladelse i Danmark.

Aurora Jagtrejser anbefaler, at kunden har et           
EUvåbenpas, som medbringes på rejsen. Våben
passet udstedes gratis af politimesteren i den po
litikreds, hvor kunden er bosiddende. Myndighe

Tilmelding og betaling
Ved tilmelding betales, hvis ikke andet er aftalt 
eller anført i tilbudet et depositum på kr. 3.500, 
af rejsens pris (dog minimum hvad der skal for
udbetales af licenser, flybilletter m.v.). 

Restbeløbet betales senest 60 dage før afrejse 
hvis ikke andet er anført i tilbudet.

Indbetales restbeløbet ikke rettidigt har Aurora 
Jagtrejser ret til at annullere rejsen. Det indbe
talte depositum er i så fald tabt i samme omfang, 
som Aurora Jagtrejser har forpligtet sig over for 
underleverandører, ligesom Aurora Jagtrejser er 
berettiget til vederlag på minimum kr. 2.500,. 
Ved overskridelse af vores betalingsbetingelser 
henvises til renteloven.

Afbestilling/fortrydelse
Ved kundens afbestilling, uanset grunden hertil, 
gælder følgende:

Ved afbestilling mere end 90 dage før afrejse 
tilbagebetales indbetalt depositum på betingelse 
af, at Aurora Jagtrejser kan få refunderet betalin
ger fra sine underleverandører. Aurora Jagtrejser 
opkræver dog altid et afbestillingsgebyr på kr. 
2.500,.

Ved afbestilling mindre end 90 dage før afrejse 
tilbagebetales depositum ikke og kunden skal re
fundere Aurora Jagtrejsers eventuelle endelige 
udlæg til underleverandører.

Ved afbestilling senere end 60 dage før afrejse  
er hele rejsens pris tabt inkl. forudbetalt trofæ 
depositum.

Overdragelse af rejsen
Kunden kan overdrage rejsen til enhver, der op
fylder alle nødvendige betingelser for at deltage i 
rejsen, hvis Aurora Jagtrejser underrettes om 
overdragelsen i rimelig tid inden rejsens påbe
gyndelse.

Parterne hæfter solidarisk for betaling af et 
even tuelt restbeløb og eventuelle omkostninger, 
der følger af overdragelsen.

Forsikringer
Aurora Jagtrejser anbefaler på det kraftigste, at 
alle kunder får tegnet en rejseforsikring, så man i 
udlandet er dækket i forbindelse med pludselig 
sygdom og evt. hjemtransport m.m. i forbindelse 
hermed. Specielt i forbindelse med rejser til 
oversøiske rejsemål er rejseforsikringen påkræ
vet, hvis man vil sikre sig mod uventede og store 
omkostninger i skadestilfælde. 

Desuden anbefaler vi, at der tegnes en afbe
stillingsforsikring. Præmien for en sådan forsik
ring svarer typisk til 6 % af det beløb, som man 
ønsker afdækket.

I overvejelserne om behovet for forsikrings
dækning bør man bemærke sig Aurora Jagtrejsers 
bestemmelser om ansvarsfraskrivelse, som i over
ensstemmelse med internationale konventioner 
sædvanligvis betyder meget lave erstatningsbe
løb.

derne på de fleste rejsemål kræver, at kunden 
også har gyldigt dansk jagttegn. Den til jagttegnet 
knyttede ansvarsforsikring gælder ved jagt i hele 
Europa.

Aurora Jagtrejser bestræber sig på altid fyldest
gørende at oplyse om nødvendige vaccinationer 
og andre sundhedsmæssige betingelser, som skal 
opfyldes i forbindelse med rejsen. Vaccinations
kravene ændres imidlertid af og til, og Aurora 
Jagtrejser anbefaler derfor, at kunden altid kon
takter egen læge for at være sikker på at få alle 
relevante sundhedsmæssige oplysninger.

Trofæindførsel
Der gælder særlige regler for indførsel af trofæer, 
kød og skind.

Vi fralægger os ethvert ansvar i forbindelsen 
med hjemtransport af trofæer. Det er jægerens 
eget ansvar at sikre sig, at alle nødvendige tilla
delser er tilstede. Vi er selvfølgelig altid behjæl
pelige med rådgivning og vejledning, vi anbefa
ler at man lader et professionelt speditionsfirma 
stå for hjemtransporten

Reklamationer/klager
Skulle der imod al forventning opstå grundlag for 
reklamation vedrørende jagtlige forhold, ind
kvartering med videre. Så skal dette straks med
deles på destinationen og det skal føres til proto
kol. Forudsætningen for at få en klage behandlet 
er at der har været klaget direkte på destinatio
nen og at det er ført til protokols. Kontakt samti
dig med klagen Aurora Jagtrejser pr. telefon på 
004523452694. I de fleste tilfælde kan evt. pro
blemer afklares straks og rejsen kan fortsætte 
som en succes. 

Rejsegarantifonden
Aurora Jagtrejser er registreret i Rejsegarantifon
den, hvilket sikrer forudbetalinger og eventuel 
hjemrejse for kunden. Registreringsnummer 
1685

Dansk ret og domstol
Alle krav mod Aurora Jagtrejser skal behandles 
efter dansk ret og ved de danske domstole eller 
voldgift.

Andet
Oplysninger i brochurer, tilbud eller andet af 
Aurora Jagtrejsers markedsføringsmateriale anses 
som en del af aftalen om køb af rejsen, med min
dre ændringer er meddelt kunden inden aftalens 
indgåelse.

Ingen aftale som evt. er blevet indgået imellem 
vores kunder og jagtfører eller chefer på destina
tionen ud over det der er aftalt med Aurora Jagt
rejser accepteres ikke på nogen måde.

Der må forventes store strafgebyrer for trofæer 
nedlagt i fredningstid.

Der er Copyright på alt materiale som er an
vendt i katalog 2017 Aurora Jagtrejse ApS.

Der tages forbehold for trykfejl og kursregule
ringer på de enkelte valutaer.

Generelle betingelser gældende for alle rejser/arrangementer med Aurora Jagtrejser

GRUPPEREJSER 2019
Spanien Monteria               31. januar  3. februar 2019
Afrika Musina, rejseleder   11.  17. marts 2019
Kamschatka store Bjørne 29. april  5. maj 2019
Polen bukkejagt med bus                 11.15. maj 2019
Afrika Musina, rejseleder                 8.16. juli 2019
Aserbajdjan Dagestan Tur forhør på termin
Polen Bukkejagt med bus                 3.7. august 2019
Kasakhstan Sibirsk råbuk                 1.8. september 2019

Polen Hjortejagt med store Hjorte     12.17. og 17.21. september 2019
Polen Hjortejagt med bus                21.26. september 2019
New Foundland store Moose – Top område  5.15. oktober 2019 
Ungarn Dåhjortejagt           12.16. oktober 2019
Kamschatka kæmpe Moose 17.26. oktober 2019
Taxas Whitetail, Pronghorn, Muledeer 20.27. oktober 2019
Gruppetur Letland drivjagt  21.25. november 2019
Spanien Monteria               17.20. januar 2020
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22 arbejdsdage 20 arbejdsdage 21 arbejdsdage 19 arbejdsdage 21 arbejdsdage 19 arbejdsdage

JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
M 1 27 T 1 : S 1 Kasakhstan Serbisk Råbuk T 1 F 1 S 1
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Så er det igen tid for præsentation af vores år-
lige jagtrejsekatalog.

Mange af vore gode og trofaste kunder 
har som sædvanlig leveret mange rigtig gode 
billeder og spændende historier fra de uden-
landske revirer, som de har besøgt i årets løb.  
Det er vi meget taknemme-lige for, og en del 
af disse er udvalgt til brug for det katalog, 
som du netop nu sidder med i hånden. Vi 
kan selvfølgelig ikke vise alle de modtagne 
billeder, men ved at vise de udvalgte, håber 
vi at give alle læsere af vores katalog en for-
nemmelse af hvilke oplevelser, der kunne 
vente i horisonten.

Det er en fornøjelse igen at kunne præ-
sentere et katalog med beskrivelser af en 
lang række vidt forskellige rejsedestinatio-
ner. Lande og områder, som vore kunder kan 
vælge imellem, ud fra individuel-le jagtlige 
interesser og med mulighed for varierede 
jagtoplevelser og udfordringer af vidt forskel-
lig karakter.

Baggrunden for dette er, at vi på udvalgte 
revirer i en række forskellige lande har etab-
leret et vidt forgrenet samarbejde med lokale 
repræsentanter, som alle er parate til, i for-
længelse af vores forar-bejde, at lægge sig 
i selen for at tilgodese de berettigede krav, 
ønsker og forventninger, som du som kunde 
måtte have – og når vi samtidig gør meget 
ud af at forklare og fortælle om de forskel-
lige områder, inden du som kunde booker 
en rejse hos os, så håber vi derigennem at 
kunne være med til at skabe rammerne for 
din perfekte jagtrejse.

Om rammerne så i sidste ende bliver fyldt 
ud som forventet, det er en udfordring, og 
det er jo bl.a. op til dig selv. Det hører med til 
en god jagtrejse, at forberedelserne skal være 
i orden. Besøg på skydebanen, indskydning 
af rifler og individuel træning m.m. er ele-
menter, som med fordel kan være på plads 
og gennemført, inden man tager afsted. Og 
ankommet på reviret skal man altid huske på 
én ting. Når der jages på den frie vildtbane, 

så jager man på naturens præmisser og intet 
er givet på forhånd. Bl.a. har vejret stor ind-
flydelse på vildtets reaktionsmønstre, og vej-
ret er vi på ingen måde herre over – tværti-
mod – vi er meget afhængige af vejrgudernes 
gunst. Med de klimaforandringer, som ser 
ud til at være på vej, vil disse udfordringer 
næppe blive mindre i fremtiden. Andre fak-
torer risikerer også at påvirke de jagtlige mu-
ligheder – lad os bare nævne udbredelsen af 
den afrikanske svinepest som en faktor, der 
utvivlsomt vil påvirke de fremtidige mulighe-
der for jagten på vildsvin.

Desuden må vi jo ikke glemme, at vi sam-
tidig også er underlagt Dianas luner. 

Udover at være jagtens gudinde, er Diana 
jo også beskytter af de vilde dyr og naturen – 
og den opgave varetager hun stadig. Der vil 
altid være dage, hvor vildtet tilsyneladende 
er sunket i jorden – og andre dage, hvor vi 
næppe tror vore egne øjne, fordi vi den ene 
gang efter den anden oplever spændings-
mættede jagtsituationer. 

Sådan er jagt, og det hverken kan, vil eller 
skal vi ændre på – men langt hen ad vejen 
er det jo også det, der er med til at gøre jag-
ten til det, den er for de fleste jægere – nem-
lig en selvvalgt tidsanvendelse fyldt med flest 
mulige spændende og til dels uforudsigelige  
naturoplevelser. 

Står der udbyttegaranti på 
øns kesedlen, skal man om mu- 
ligt vælge at gå på jagt i heg-
nede områder.

Er du interesseret i løbende at 
blive informeret om nye rejse- 
mål og aktuelle rejsetilbud, vil 
det være en god ide at blive 
tilmeldt vores digitale nyheds- 
breve, hvis du ikke allerede  
modtager disse. 

Besøg vores hjemmeside  
www.aurorajagtrejser.dk, hvor  
du nemt kan tilmelde dig.

Du kan også følge os på Facebook, hvor der 
jævnligt – ligesom på hjemmesiden – vil 
være mulighed for at læse om og se bille-der 
fra nye spændende jagtoplevelser, som nogle 
af vores kunder gerne vil dele med alle os 
andre. 

Når det bliver din tur, vil vi også meget 
gerne høre om dine oplevelser, forudsat du 
er parat til at dele dem med os. Husk i givet 
fald at sende os nogle gode billeder, videoer 
eller beskrivelser, som egner sig til deling på 
de sociale medier.

Vi håber, at du vil lade dig friste af tilbuddene 
i kataloget og derefter kontakte enten kon-
toret eller en af vore freelance jagtrejsekon-
sulenter, når du begynder at pusle med tan-
ken om at komme afsted på en jagtrejse. Vi 
sidder alle klar med nyttig viden og mange 
gange også med stor erfaring fra de forskel-
lige destinationer. Viden og erfaringer, der vil 
komme dig til gavn og glæde, når turen skal 
tilrettelægges.

Hele teamet står klar, og vi vil gøre alt for 
at skræddersy netop din rejse, så den bliver 
så optimal for dig som mulig. 

Knæk og Bræk!!
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Polen er et land, som rigtig mange jæ-
gere vender tilbage til år efter år. Vi sam-

arbejder med jagtforenings- og statsrevirer, 
og vi kan tilbyde et meget varieret udbud af 
revirer. Variationen gælder både sammen-
sætningen og størrelsen på de forskellige 
vildtarter. Der er en meget afvekslende bio-
top i Polen, som sikrer, at mange forskellige 
vildtarter får optimale livsbetingelser. 

Det er nu ikke bare vildtarterne, der har op-
timale betingelser i Polen. Også for jægere 
er der noget for enhver smag. Uanset om 
du er til privat indkvartering, til hotel eller 
til dit helt eget jagtslot, har du muligheden i 
Polen afhængigt af, hvilket revir, du vælger. 
Lige meget hvordan du vælger at bo, vil du 
komme til at opleve en gæstfrihed og et 
køkken, som i sig selv gør Polen til en ufor-
glemmelig oplevelse.

Bukke- og hjortejagt i Polen
Bukkejagt i Polen er meget populært, for der 
er en god bestand i alle revirer. Vores buk-
kejagte finder typisk sted omkring Frankfurt 
an der Oder, Poznan, Bydgoszcz, Wroclaw 
og Gdansk. Alle steder har i den netop over-
ståede sæson budt på et højt antal nedlagte 

råbukke for den enkelte jæger. Hjorte- og 
dåvildtjagt er også en populær jagtform. I 
Polens store skovområder finder du nogle af 
Europas allerstærkeste bestan de. Polen er et 

stort land, og du vil få mange gode oplevel-
ser med polsk jagt. Det kan være fristende 
bare at smutte over grænsen, men kører du 
ind i landet, er der også mange flotte revirer. 

Afskydning efter prisliste og tillæg for enkelte revirer 

PRISER POLEN 2019

• 3 dages ophold med fuld forplejning
• 3 dags drivjagt
• Trofæbehandling
• Jagt organisation
• Al transport under jagten 

 
 
 
 

I alt pris pr. jæger fra 5.650, kr. 

• 3 jagtdage med 3 dages ophold 
• Fuld forplejning
• Ophold i dobbeltværelse
• Transport under jagten i reviret
• Inkl. 2 kronhjorte op til 5 kilo
• Trofæbehandling

•  Afskydning af vildsvin, alle, også keiler, 
uanset størrelse

•  Afskydning hinder/kalve, råer/lam
•  Op til 36 stk. vildt ved flere end 36 stykker 

vildt tillæg 750,- kr pr jæger

I alt pris pr. jæger fra 11.950,- kr. 

Drivjagt fastpris arrangement

Drivjagt efter prisliste

POLEN
Polen
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Hos Aurora Jagtrej ser finder vi altid en rejse, 
der passer præcis til dine ønsker. 

Bustur til Polen på bukkejagt 
Vi arrangerer endnu engang busture til 
 Polen for at komme på bukkejagt. Der vil 
være grupperejser både fra Jylland, Fyn og 
fra Sjælland. Hvis det lyder fristende, at du 
kan sætte dig ind i bussen og så ellers bare 
slappe af, indtil du er fremme i Polen, er 
vores busture lige noget for dig. Vi jager i 
områderne fra grænsen ved Frankfurt an der 
Oder og ned til Wroclaw. Der vil være to til 
syv jægere på de forskellige revirer, og da 
der jages i jagtforenings- og statsrevirer, af-
regnes der efter pris listen i forhold til disse.
Forårsbukkebussen kører fra den 11-15. maj 
2019 og i August kører vi fra den 3-7. 
august hvor den røde sommerbuk jages på 
begge ture kører vi fra Sjælland, Fyn og Jyl-
land. Der vil være rejseleder med fra Aurora 
Jagtrejser på begge ture.

Dåhjortejagt
På grund af meget stor efterspørgsel på flere 
muligheder for dåhjortejagt, har vi udvidet 
vores antal af revirer til denne jagtform.

Drivjagt i Polen
Tænk hurtigt. Tænk på halsende hunde i sko-
ven. Forestil dig lyden af en gren, der knæk - 
ker, fordi et vildsvin eller et stykke kronvildt 
nærmer sig. Drivjagt bliver mere og mere 
populært, og det er ikke mindst på grund af 
det sociale samvær med hyggelige bål i sko-
ven og fællesskabet efter en god jagtdag. 
Drivjagt er også uforudsigeligt. Mange fakto-

rer er med til at afgøre, om det bliver en suc-
cesfuld jagt eller ej. Vejret er naturligvis en 
vigtig spiller, men også den enkelte jægers 
skydefærdighed til det løbende vildt spiller 
ind. På trods af uforudsigeligheden siger vi 
normalt, at der i gennemsnit helst skal være 
skudt et styk klovbærende vildt pr. jæger pr. 
jagtdag. Dog skal man som jæger også 
kunne forstå, at det er vilde dyr og den frie 
jagtbane som der jages på. 

Polen
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BUKKEJAGT – POLEN
Tilbud på bukkejagt i Polen som kør selv i nogle revirer:

2 bukke uanset størrelse
• 2 dages jagt, 2 dages ophold
• ophold i dobbeltværelse
Pris pr. jæger 6.950,- kr. 

3 Bukke uanset størrelse
• 3 dages jagt, 3 dages ophold
• ophold i dobbeltværelse
Pris pr. jæger 9.450,- kr
 

5 bukke uanset størrelse 
• 3 dages jagt, 3 dages ophold
• ophold i dobbeltværelse
Pris pr. jæger 13.950,- kr.

5 bukke uanset størrelse + 1 vildsvin op til 49,99 kg
• 3 dages jagt, 3 dages ophold
• ophold i dobbeltværelse
Pris pr. jæger 13.950,- kr.  
ved booking af minimum 4 jægere



Vi anbefaler, at du forud for en drivjagt træ-
ner meget på hjortebanen til løbende vildt, 
så du forbedrer dine muligheder for at 
ramme præcist og reagere hurtigt når din 
chance opstår.

Fasanjagt
Du har mulighed for at komme på fasanjagt 
på et stort gods i nærheden af Gostyn. Fasa-
nerne er flotte, fuldfarvede og meget velfly-
vende. 

Vi arrangerer jagten fra midten af oktober 
og frem til midten af januar. Kvaliteten af 
disse fasaner er klart den bedste som du fin-
der i hele Polen og prisen er en tredjedel af 
de danske priser.

Vi kan for eksempel arrangere fasanjagt som 
en gruppetur for otte til tolv jægere, og hvis I 
har lyst, kan det kombineres med to dages 
drivjagt på både vildsvin, kronvildt, dåvildt 
og råvildt. Fasanjagten er meget populær, og 
i 2015 fik mange af vores gæster en rigtig god 
oplevelse med nogle af de flotteste fasaner, 
reviret nogensinde har leveret. Tager du på 
fasanjagt, bliver du indkvarteret på et af de to 
jagtslotte i området, og der er igen i år stor in-
teresse for fasanjagterne, så du skal ikke tøve, 
hvis du vil sikre dig en plads på disse enestå-
ende ture.

Teambuilding
De to jagtslotte, vi bruger til indkvartering 
ved fasanjagter, kan også bruges til at arran-
gere enten teambuildingskursus eller konfe-
rencemøde for firmaer. Både kurser og kon-
ferencer kan kombineres med jagt, hvis I 
ønsker det. 

Polen
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PRISER POLEN 2019

Fastpris med 3 bukke op til 250 g netto 
• 3 jagtdage
• Ophold med fuld forplejning
• 6 pürsch
• Jagtføring 1:1

• Tolk
• Trofæbehandling

I alt pris pr. jæger 7.950,- kr. 

Alle råbukke over 250 g netto afregnes fra 250 g og opefter i henhold til gældende prisliste.

Hundyrs-jagtafskydning af 10 råer og lam
• 3 jagtdage
• Ophold med fuld forplejning
• 6 pürsch
• Jagtføring 1:1
• Tolk 

I alt pris pr. jæger 6.495,- kr. 
I alt med 5 råer og lam 4.895,- kr.

Priser for jagtophold i Polen ved afskydning efter prisliste
Pr. jæger v/ 3 dages jagtophold fra 3.650,- kr.
Pr. jæger v/ 4 dages jagtophold fra 4.750,- kr.
Pr. jæger v/ 5 dages jagtophold fra 5.950,- kr.
Ekstra dags jagtophold 1.200,- kr.

Enkeltværelse pr. dag 145,- kr.
Ledsager, pr. dag 850,- kr.
Polsk Voucher og administrationsgebyr på 
alle arrangementer i Polen pr. jæger 950,- kr.

Der vil for ophold i enkelte revirer være et tillæg pr. dag på 135,- kr. 

Forhør om muligheden for følgende faste priser  
på råbukke i nogle revirer:

Nogle revirer:
000-249 g 1.850,- kr. pr. stk.
250-349 g 2.250,- kr. pr. stk.
350 g og større 3.950,- kr. pr. stk.
Nogle revirer:
000-199 g 1.250,- kr. pr. stk.
200-299 g 1.850,- kr. pr. stk.
300-399 g 2.850,- kr. pr. stk.
400 g og større 5.850,- kr. pr. stk.

Nogle revirer:
000-199 g 1.400,-kr. pr. stk.
200-249 g 1.890,-kr. pr. stk.
250-349 g 2.390,-kr. pr. stk.
350-399 g 3.950,-kr. pr. stk.
400-449 g 6.650,-kr. pr. stk.
450-499 g 7.950,-kr. pr. stk.
500 g eller derover 9.650,-kr. pr. stk.



BUKKEJAGT – BUSTUR TIL POLEN
Polen t/r i luksusbus 11.–15. maj /3.-7. august 2019
• Morgenmad i bussen på turen til Polen
• Alle drikkevarer i bussen
• 4 dages ophold med fuld forplejning

OBS 4 dages jagt

• 8 pürsch
• Jagtføring 1:1
• Tolk og trofæbehandling

I alt pris pr. jæger 5.650,- kr. 

Afskydning efter prisliste. Forhør om muligheden for faste priser 

Busturen i maj eller august inkl 3 bukke uanset størrelse  11.950,-kr.
Busturen i maj eller august inkl. 5 bukke uanset størrelse  16.150,-kr.

Polen
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PRISER POLEN 2019
Fastpris kronhjort op til 5 kg
• 4 jagtdage
• Ophold med fuld forplejning
• 8 pürsch
• Jagtføring 1:1

• Tolk
• Trofæbehandling

I alt pris pr. jæger 12.950,- kr. 

Tillæg statsrevirer 1.500,- kr. Tillæg over 5 kg i henhold til prisliste, dog max. 6.950,- kr. mere.  
Tilbagebetaling hvis hjorten ikke nedlægges 7.500,- kr.

Busrejse – Hjortejagt 21-26. september 2019
5 dages jagt og ophold samt bus t/r fra Danmark
Pris pr. jæger 6.450,- kr.

Eller pakken ovenfor + 1.000,- kr. for ekstra jagtdag, + 1.500,- kr. for bus t/r

Polen
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PRISER POLEN 2019
Muflon
• Afskydning af 1 muflon op til 60 cm
• 3 dages jagtføring 1:1
•  3 dages ophold i dobbeltværelse med fuld forplejning

I alt pris pr. jæger 9.950,- kr.

PRISER POLEN 2019
Dåhjort
•  Afskydning af 1 dåhjort op til 2,5 kg.  

(ved større dåhjort betales difference efter prisliste)
• 3 dages jagtføring 1:1
•  3 dages ophold i dobbeltværelse med fuld forplejning

I alt pris pr. jæger 9.150,- kr.   I nogle revirer

Polen
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Kronhjort Kr. Tillæg

0,00–1,99 kg 2.950,-  
2,00–2,49 kg 5.300,-  
2,50–2,99 kg 5.950,-  
3,00–3,49 kg 6.500,-
3,50–4,99 kg 7.900,- + 14,00 pr. 10 g o/3,5 kg 
5,00–5,99 kg 9.950,- + 38,00 pr. 10 g o/5,0 kg
6,00–6,99 kg 13.750,- + 39,00 pr. 10 g o/6,0 kg
7,00–7,99 kg 16.850,- +108,00 pr. 10 g o/7,0 kg
Anskydning kronhjort 7.000,-  
Af/Anskydning hinder/kalve 790,- 

Dåhjort Kr. Tillæg

0,00–1,49 kg 3.400,-  
1,50–2,49 kg 3.950,- + 21,00 pr. 10 g o/ 1,5 kg
2,50–2,99 kg 5.750,- + 25,00 pr. 10 g o/ 2,5 kg
3,00 kg og derover 6.750,- + 107,00 pr. 10 g o/ 3,0 kg
Anskydning dåhjort 3.400,-  
Af/Anskydning dåer/dåkalve 695,-  

Småvildtjagt Kr. Tillæg

Fasan 190,- 
Agerhøne 225,-  
Ænder 110,-

Depositum   

3.500,- kr. ved tilmelding
2.300,- kr. pr. råbuk    
2.300,- kr. pr. vildsvin   

Råbukke Fra kr. Tillæg

  0–149 g 690,-  
150–199 g 1.100,-    + 5,50 pr. g o/150 g
200–299 g 1.495,- + 5,50 pr. g o/200 g
300–349 g 2.050,- + 39,00 pr. g o/300 g
350–399 g 3.890,- + 66,00 pr. g o/350 g
400 g og derover 6.990,- + 78,00 pr. g o/400 g

Parykbuk 15.950,-  
Råbuk 1.450,- (råbuk i fredningstid 3000PLN) 
Råer og lam 395,-  
     
Forhør om vores meget spændende  
fastpris-system på råbukke.   

Mufloner Kr. Tillæg  

Op til 59,99 cm 6.950,-  
60–69 cm 7.250,- + 59,- pr. mm o/60 cm
70–79 cm 12.990,- + 186,- pr. mm o/70 cm
Anskydning 6.950,- 

Vildsvin Kr. Tillæg

Keiler    
140–159 mm 4.350,-  
160–200 mm 4.400,- + 125,- pr. mm o/160 cm

 0,00–29,99 kg 950,-  
30,00–39,99 kg 1.270,-  
40,00–49,99 kg 1.390,- 
50,00–69,99 kg 2.390,-  
70,00 kg og over 3.100,-  
Søer over 60 kg 3.590,-

Anskydning 950,-   

Diverse Kr.  

Hestevogn pr. time 125,-  
Kørsel i bil pr. dag 50 Euro  
pr. km 8,60  
Skind af klovbærende vildt 125,- pr. kg

Der må forventes store strafgebyrer for trofæer nedlagt 
i fredningstid.  

Alle priser i Polen er inkl. polsk moms. Nogle revirer har 
egen pris liste. Dette vil fremgå af det enkelte tilbud. 

TROFÆPRISER PÅ VISSE JAGTFORENINGSREVIRER SE PRISER I DIT TILBUD

Polen
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Voucher/tilladelse
Alle arrangementer i Polen og Ungarn bli-
ver tillagt udgifter på 950 kroner, som går 
til voucher og administrationsbidrag. 

Enkeltværelse
Hvis man tilmelder sig individuelt, rejser 
alene eller er et ulige antal af sted på en 
gruppetur, kan man blive tildelt et enkelt-
værelse, som der skal  betales tillæg for. 
Skriver man i protokollen under på, at  man 
har haft et enkeltværelse, bliver man op-
krævet et tillæg efter hjemkomsten. Prisen 
på tillægget kan variere fra revir til revir.

Afbrydelse af ophold
Forlader man reviret tidligere end planlagt, 
vil der uanset årsagen hertil ikke være til-
bagebetaling som kompensation for ydel-
ser, man ikke modtager 

Jagtprotokol
Vi anbefaler altid, at du selv er til stede, når 
dine trofæer skal opmåles. På den måde 
kan du sikre dig, at den korrekte vægt bliver 
noteret i jagtprotokollen. Den er grundlaget 
for den endelige afregning, og derfor er det 
vigtigt, at du kontrollerer om tallene er kor-
rekte, inden du skriver under.

Normalt bliver trofæerne opmålt 24 timer 
efter, de er blevet rengjort. Bukkeopsatsen 
vejes med hjerneskal, overkæbe og nakke-
knude, og den konstaterede vægt fratræk-
kes derefter 90 gram. Forlader du reviret 
tidligere end 24 timer efter, trofæet er ren-

gjort, bliver vægten i våd tilstand  noteret i 
protokollen. Hjembringes hele hovedet 
betales der efter anslået vægt.

Når du har underskrevet protokollen, kan 
du ikke efterfølgende reklamere over den 
noteret vægt. Alle trofæer i Ungarn opmå-
les af trofækommissionen, som står for den 
endelige afvejning. Ofte har jægeren ikke 
mulighed for at være med til trofækommis-
sionens opmåling. Udgiften til opmåling af 
trofæet og hjemtransport afregnes på den 
endelige faktura.

Vildt skudt i fredningstid
Bliver der skudt vildt i fredningstid uden til-
ladelse fra jagtføreren, afregnes der efter vo-
res gældende prisliste plus et bødetillæg på 
200%.

Reklamationer
Skulle der være reklamationer over enten 
jagten, indkvarteringen, jagtpersonalet, gui-
den, trofæopmålingen eller andet, skal det 
meddeles med det samme og på stedet. 
Aurora Jagtrejser skal også kontaktes på tele-
fon 0045 2345 2694, og denne kontakt skal 
også noteres i protokollen, inden den under-
skrives. Ovenstående er en forudsætning for, 
at en reklamation kan behandles. Husk, at 
der hæftes for en underskrift i protokollen.

Ophold ved individuel jagt
Der beregnes således:
1. dag: Ankomst om eftermiddagen, og af-
tensmaden er iberegnet.

Den sidste dag forlades indkvarteringen 
senest klokken 11.00, og her er morgen-
mad inkluderet.

Ekstra måltider
Overskrider man opholdet på reviret med 
ét ekstra måltid, koster det 110 kroner. 
Overskrider man opholdet med to ekstra 
måltider, koster det en ekstra dags ophold.

Anskydning
Er der lavet en anskydning, som fremgår af 
protokollen, bliver det afregnet, uanset om 
jægeren mener, vildtet er blevet eftersøgt 
tilstrækkeligt. Bliver vildtet fundet efterføl-
gende, udleveres trofæet og forskellen i 
pris afregnes.

Afregning
Den endelige afregning efter endt jagt fin-
der sted, når vi modtager en slut opgørelse 
i form af jagtprotokollen. Der kan gå fra 
otte dage til tre måneder uanset om det er 
en ekstra opkrævning eller tilbagebetaling, 
der er på tale. En eventuel ekstra regning 
skal betales senest otte dage efter modta-
gelse af regningen.

Transport under jagten
Den afregnes direkte med reviret eller med 
vores samarbejdspartner.

Aftaler
Aftaler, der bliver indgået på reviret mel-
lem kunder og vores personale, bliver ikke 
accepteret under nogen omstændigheder. 

GENERELLE BETINGELSER I POLEN OG UNGARN  
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De seneste år har vi haft et meget stort 
antal nordiske gæster på vores ture til 

Ungarn. Vi oplever, at de samme gæster ta-
ger med år efter år. Tilfredsheden med tu-
rene er stor, og det skyldes især, at jagten i 
Ungarn er særdeles velorganiseret, og at 
Ungarn har meget vildt på grund af landets 
selektive afskydningspolitik. Der er stolte 
jagttraditioner og stærke trofæer i Ungarn. 
Du vil opleve jagt af meget høj kvalitet, og 
du vil få rigelige mængder af den gode un-
garske mad, som hører til Europas allerbed-
ste. Samtidig vil du kunne møde den gæst-
frie og meget imødekommende ungarske 
befolkning. En gammel fordom siger, at Un-
garn er et dyrt jagtland, men vi har i mange 
år arrangeret rejser til Ungarn og opbygget 
tætte relationer dernede, som gør at vores 
priser er meget konkurrencedygtige. Du 
kan for eksempel vælge at få en skrædder-
syet tur med fast pris, eller du kan vælge et 
prislistearrangement. Ved jagt på prisliste 
kan du lægge et loft på prisen ud fra 
15%-regelen. Dermed behøver de meget 

attraktive jagter i Ungarn ikke længere for-
blive en drøm. Du har nu muligheden for 
selv at prøve det til meget favorable priser.

Bukkejagt
Udenlandske jægere er meget glade for 
pürschjagt på råbuk i det sydlige og østlige 
Ungarn. Området kaldes for Putzta og lig-
ger mellem de to floder, Donau og Tisza. På 
Pusztaen er det realistisk at afskyde fire til 
otte råbukke fra 200–500 gram på fire jagt-
dage. Den bedste periode for jagt er fra 15. 
april til 10. maj og igen fra 15. juli til 10. 
august, hvor du kan „blade“ bukken frem, 
mens den er i brunst.

Hjorte- og dåhjortejagt
Mindst én gang i livet skal du unde dig selv 
at jage kronhjorte i brunst i Ungarn. Der er 
noget helt særligt over at gå på brølet af en 
kronhjort, og det er der heldigvis flere og 
flere skandinaviske jægere, der prøver. 

Ungarn

Det er en fantastisk oplevelse. I det sydvest-
lige Ungarn er der en tæt bestand af kron-
vildt. I brunsten i perioden 5. september til 
23. september kan du afskyde hjorte med 
trofæstørrelser fra 5 til 12 kilo.  Dåhjortene 
i Ungarn er også af meget høj kvalitet, og 
jager du i brunsten, kan du få en høj suc-
cesrate. Brunstperioden løber typisk fra 10. 
oktober til 25. oktober, og i den periode lig-
ger dåhjortenes trofæstørrelser fra 2,0–4,0 
kilo afhængig af hvilket område, du jager i. 

Muflon
Der er mulighed for at jage muflon i bjerg-
områderne i det nordlige Ungarn. Det kræ-
ver en rimelig fysik på grund af bjergene, 
men det er en helt speciel og storslået ople-
velse. Jagten på muflon er optimal i perioden 
fra 1. november til midten af januar. I den 
periode kan du være heldig, at der er hvid 
vinter, og det vil blot forøge den samme op-
levelse. På fri vildtbane kan der skydes muf-
lonvæddere fra 60–90 cm. 
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Fastpris på 3 råbukke op til 300 g
• 3 jagtdage med 4 overnatninger
• 3 dages fuld pension
• Jagtføring 1:1
• Ophold i Kat.1 i dobbeltværelse
• Jagttegn
• Eksportdokumenter
I alt pris pr. jæger 10.650- kr.

Samme pakke med 3 bukke imellem 300-350g
I alt 14.500,- kr. 

UNGARN 
Jagt på MANGE hinder og kalve i 2019/2020.

Kontakt os for godt tilbud mulighed 
for 6-10 hinder og kalve pr. jæger pr dag.

Drivjagt i statsrevir med mulighed 
for store afskydninger
• 3 jagtdage på fri vildtbane
• 4 dages ophold med fuld forplejning
• Afskydning efter prisliste
I alt 9.850,- kr. v/ min. 10 jægere
Forhør om prisen på super statsrevirer 

Familieferie: 1 uges ophold i ca. 43 m2 for 4 personer
•  7 dages ophold i ferielejligheder
• Benyttelse af div. aktiviteter
I alt 9.550,- kr.  
Ved 4 personer:  2.390,- kr. pr. person
Forhør om de forskellige muligheder og jagtpakker.

Fastpris på 1 kronhjort 5-6 kg
• 4 jagtdage (8 pürsch) Jagtfører 1:1
•  5 dages fuld pension, ophold kat.1 i dobbeltværelse
• Ungarsk jagttegn og trofæbehandling
I alt KUN pr. jæger 19.990,- kr. v/ 2 jægere

Samme pakke med kronhjort:
6-7 kg.  23.990,- kr. v/ 2 jægere
7-8 kg.  28.750,- kr. v/ 2 jægere
8-9 kg.  36.890,- kr. v/ 2 jægere

PRISER UNGARN 2019
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Drivjagt
Der er meget stor efterspørgsel på drivjagt i 
Ungarn. Drivjagten er af høj kvalitet og der-
for meget efterspurgt af udenlandske jæ-
gere. Vi anbefaler, at du reserverer i god tid, 
hvis du vil på drivjagt i Ungarn, for der er 
stor efterspørgsel på disse ture.

Det er en velorganiseret jagt, og den meget 
målrettede vildtpleje og tætte bestand giver 
nogle imponerende vildtparader. I 2008 fik 
vi stribevis af positive tilbagemeldinger på 
drivjagterne i Ungarn.

Du er velkommen til at kontakte os og høre 
mere om vores gruppeture til Ungarn med 
rejseleder fra Aurora Jagtrejser. Vi kan 
skræddersy turen til netop din gruppes øn-
sker, for der er stor fleksibilitet i sammen-
sætningen af disse ture til Ungarn. For ek-
sempel kan du både komme på drivjagt i 
jagtforeningsrevirer og i eksklusive statsre-
virer.

Familieferie og jagt i Ungarn
I Ungarn har du mange muligheder for at 
kombinere jagt og familieferie. Aurora Jagt-

rejser bruger et fantastisk feriested i byen 
Hevis, som ligger ved Balatonsøens sydlige 
ende. Her er der mulighed for at bo i enten 
to eller fire personers lejlig heder på 43 m2. 
Feriestedet har både indendørs- og uden-
dørs swimmingpool, fitnessrum, tennisba-
ner, ridehal og forskellige former for well-
ness og meget mere I området omkring 
feriestedet er der mange små, hyggelige spi-
sesteder, og der er fine muligheder for både 

indkøb og shopping. De omkringliggende 
revirer giver mulighed for bukkejagt, hjorte-
jagt og vildsvinejagt. Den bedste periode til 
at jage bukke og vildsvin ligger fra omkring 
20. april til 10. maj og så igen fra 20. juli til 
10. august. I perioden fra juli til august, kan 
du være heldig at se råbukke i brunst. Vil du 
jage hjorte, er det allerbedst fra 7. septem-
ber til 25. september.

TILBUD UNGARN
Inkl. i alle pakker: 
•  3 jagtdage 
•  Jagtføring 1:1
•  3 dages fuld pension, ophold Kat.1 i dobbeltværelse 
•  Trofæbehandling

1. Inkl. Muflon op til 59,99 cm 10.850,- kr.
2. Inkl. Muflon 60-65 cm eller dåhjort 2,0-2,5 kg 12.950,- kr.
3. Inkl. Muflon 65,01-70 cm eller dåhjort 2,51-3,00 kg 13.950,- kr.
4. Inkl. Muflon 70,01-75 cm eller dåhjort 3,01-3,50 kg 17.950,- kr.
5. Inkl. Muflon 75,01-80 cm eller dåhjort 3,51-3,75 kg 22.950,- kr.
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Kronhjort Kr. Tillæg

 0,00–2,99 kg 4.900,-  
 3,00–3,99 kg 5.600,-  
 4,00–4,99 kg 7.100,-  
 5,00–5,99 kg 8.350,- + 40,00 pr. 10 g
 6,00–6,99 kg 12.800,- + 65,00 pr. 10 g
 7,00–7,99 kg 17.400,- + 74,00 pr. 10 g
 8,00–8,99 kg 23.800,- + 86,00 pr. 10 g
 9,00–9,99 kg 33.900,- + 135,00 pr. 10 g
10,00–10,99 kg 46.900,- + 195,00 pr. 10 g
11,00 kg og derover 66.900,- + 475,00 pr. 10 g
Anskudt 50% af trofæpris 

Dåhjort Kr. Tillæg

 0,00–1,99 kg 2.900,-  
 2,00–2,49 kg 4.900,-  
 2,50–2,99 kg 5.900,- + 64,00 pr. 10 g
 3,00–3,49 kg 8.950,- + 85,00 pr. 10 g
 3,50–3,99 kg 12.950,- + 170,00 pr. 10 g
 4,00 kg og derover 21.250,- + 500,00 pr. 10 g
Anskudt 50% af trofæprisen    

Vildsvin Kr. Tillæg

Keiler:    
Op til 12 cm 2.400,-  
12 cm 3.400,- + 68,- pr.mm o/120 mm
14 cm 5.650,- +110,- pr.mm o/140 mm
16 cm 6.995,- + 165,- pr.mm o/160 mm
18 cm 8.950,- + 175,- pr.mm o/180 mm
20 cm 10.590,- + 294,- pr.mm o/200 mm

I enkelte statsrevirer kan der være et tillæg, imellem 15–20%. 
Dette oplyses før køb af rejsen.

Råbukke Kr. Tillæg

  0–149 g 950,-  
150–249 g 1.300,-  
250–299 g 1.750,- + 20,- pr. g o/250 g
300–349 g 2.250,- + 40,- pr. g o/300 g
350–399 g 3.950,- + 79,- pr. g o/350 g
400–449 g 7.900,- + 120,- pr. g o/400 g
450–499 g 12.990,- + 250,- pr. g o/450 g
500 g og derover 25.500,- + 350,- pr. g o/500 g
Råer og Lam 395,-
Anskudt 50% af trofæpris    

Mufloner Kr. Tillæg

Op til 60 cm 6.450,-  
60–69 cm 7.900,- + 70,- pr.mm o/60 cm
70–79 cm 14.900,- + 110,- pr.mm o/70 cm
80–89 cm 18.900,- + 110,- pr.mm o/80 cm
90 cm og derover 29.000,- + 240,- pr.mm o/90 cm
Anskudt 50% af trofæprisen

Vildsvin Kr. Tillæg

So 2.450,-  
Grise over 50 kg 2.250,-  
Unggrise, 20–49,9 kg 1.175,-  
Smågrise, indtil 19,9 kg 595,-  
Anskudt = nedlagt 

Fastpris for kørsel i reviret 25 Euro pr. pürsch

Transfer 100 Euro pr. person ved min. 2 jægere.
Cape af alle trofæer 120 Euro pr. stk.

Trofæopmålingsgebyr til trofækommissionen
Trofæopmålingsgebyr for alle råbuk/keiler kr. 225,- pr. stk.
Trofæopmålingsgebyr for alle hjorte, 
dåhjorte og muflon kr. 250,- pr. stk.

TROFÆ PRISER PÅ JAGTFORENINGSREVIRER I UNGARN

TILBUD SERBIEN
Bukkejagt i Serbien 3 
•  4 dages ophold med fuld forplejning i 

dobbeltværelse
• 3 dags jagt jagtføring 1:1
• Al kørsel i reviret + transfer Belgrad reviret t/r

Pris 3.950,- kr.
 
Prisliste på bukke
    0 - 249 g 1.250,-
250 - 300 g 1.750,-   
300 - 350 g 1.990,-  + 40 kr. pr. 10 g
350 - 400 g 3.950,- + 48 kr. pr. 10 g
400 - 450 g 6.350,- +58 kr. pr. 10 g
450 - 500 g 9.250,- +94 kr. pr. 10 g
500 - 550 g 13.950,- +120 kr. pr. 10 g
550 - 19.950,- +280 kr. pr. 10 g

Serbien
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Mange nordiske jægere er fascinerede 
af jagt i Letland. Her er mulighed for 

at jage både elg, kronvildt, vildsvin, rå-
bukke, ulv, los og bæver. Du bliver modta-
get i Riga af vores partner eller en af hans 
medhjælpere. De hjælper både med at 
tjekke ind og ud i lufthavnen, og de vil også 
sørge for din transfer til jagtområdet. 
 
Hvilket område, du skal til, bliver valgt ud 
fra, hvad du eller din gruppe ønsker at jage. 
Indkvarteringen kan være enten i et jagthus 
eller på et hotel. Maden i Letland er både 
god og solid. Der er mulighed for bukkejagt 
overalt i Letland, og det er muligt at kombi-
nere denne jagt med jagt på vildsvin eller 
bæver. Du kan både jage på fastpris eller ud 
fra en prisliste. En typisk jagt foregår ved, at 
revirlederen kører jægerne ud i jagtområ-
det, hvor der kan jages på egen hånd. 

Der er både hochsitz og pürsch på egen 
hånd. Fra 1. juni kan du jagte råbukke, og vi 
anbefaler, at du kommer i de første to uger, 
da vegetationen giver de bedste muligheder 
dér. Alternativt vil vi anbefale, at du venter 
til brunsten i slutningen af juli eller begyn-
delsen af august. Her vil du kunne blade 
bukkene.
 
Tryk/Drivjagten er meget efterspurgt, og vo-
res gæster giver udtryk for, at det er spæn-
dende at kunne jage både elg, kronvildt, 
vildsvin, råvildt, ulv og ræv på den samme 
jagt. Det er også et ganske overvældende 
udbud. Ofte bliver denne form for jagt kom-
bineret med et par aftener med ansitz. Vil 
en gruppe overvejende jage kronvildt, fore-

går det i den vestlige del af Letland, mens 
der i den østlige del af Letland er mulighed  
for at jage en større andel af elge. 

Kontakt os og hør meget mere om de mange 
fine muligheder for både bukkejagt og driv-
jagt i Letland.

Letland
PRISER LETLAND 2019
Bukkejagt med 3 råbukke uanset størrelse
• 5 dage med fuld forplejning • Ophold i dobbeltværelse
• 4 jagtdage • 3 råbukke uanset størrelse
• Jagt fra hochsitz eller pürsch på egen hånd • Tolk (tysk eller engelsk)
• Afhentning i lufthavn • Hjælp med alle papirer
• Transfer fra Riga til reviret t/r  • Transport i reviret
• Trofæbehandling • Lettisk jagttegn

I alt pris pr. jæger 11.950,- kr. v/ min. 3 jægere

Bæverjagt incl. 2 bævere
•  4 dage med fuld forplejning,  

3 dages jagt 2:1
•  Afhentning i lufthavn, samt alt transport  

under jagten
• Incl. 2 bævere
I alt pris pr. jæger 
7.490,- kr. v/ min. 2 jægere

Drivjagt Letland for minimum 15 deltager
• 3 dages drivjagt • 4 dages ophold med fuld forplejning
• Lettisk jagttegn • Transfer fra Riga til reviret t/r
• Transport i reviret • Tolk (tysk eller engelsk)
• Ansitz 2 aftener fra hochsitz • Rengøring af trofæer
• Veterinær dokumenter
•  Elgkalv (Elgko straf 250 Euro)  kronhjort op til 4 kg, hinder og kalve
•  Alle vildsvin og keiler op til 18 cm, (so over 70 kg straf 290 Euro)
• Rå og lam (råbuk straf 290 Euro)
I alt pris pr. jæger  10.950,- kr.
Forhør om drivjagt på primært kronvildt eller øvrig jagt efter prisliste.

Andejagt og gåsejagt 
i 3 dage
med fri afskydning
•  4 dages ophold med fuld forplejning  

i dobbeltværelse
• Transfer Riga jagtområde t/r
Pris ved minimum 4 jægere  
11.200,- kr. pr. jæger
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Du kan jage fire forskellige arter af Ibex i 
Spanien. Jagten foregår omkring 100 

kilometer nord for Valencia, og her er et 
smukt landskab med en meget frodig natur. 
Der er højder op til 1.200 meter, og jagten 
er en bjergjagt, uanset hvilken art du vælger 
at jage. Vi kører så langt op i bjergene som 
muligt, og så starter pyrschen til fods. Al jagt 
foregår på fri vildtbane, og vi sørger for at 
tilpasse jagten til din fysiske form. Disse 

jagte finder typisk sted i perioden fra midten 
af november frem til slutningen af marts, 
men uanset hvornår på året du vælger vores 
jagte i Spanien, får du en utrolig spæn-
dende oplevelse.
 
I vores arrangement er der tre jagtdage, og 
det er valgt, så der er rum til en enkelt dag 
med dårligt vejr. Jagten er afsluttet, når der 
er skudt Ibex.

PRISER SPANIEN 2019
Beceitesjagt i Spanien 
inkl. en Ibex op til og med sølvmedalje 
• 3 opholdsdage • 3 jagtdage
• Fuld pension • Jagtføring 1:1
• Feltbehandling af trofæ • Transport i reviret

I alt pris pr. jæger 28.950,- kr.

Rondo, Sierra Nevada og Mankefår inkl. 1 trofæ uanset størrelse
• 3 opholdsdage • 2 jagtdage
• Fuld pension • Jagtføring 1:1
• Feltbehandling af trofæ • Transport i reviret
Forhør på tilbud på mankefår, goats, vildsvin med mere

I alt pris pr. jæger 27.950,- kr.

Grupperejse monteria fra 2-5. februar 2020 i Spanien 
forhør på de forskellige tilbud, hermed eksempel:
•  3 dages ophold i dobbeltværelse med fuld forplejning på hotel
•  2 dages Monteria inkl 40-60 handyr + 140-160 hinder/dåer/ vildsvin for gruppen
•  Al transfer og transport i forbindelse med jagten i spanien

I alt pris pr. jæger 29.950,- kr.  v/ ca. 20 jægere

Forhør om de mange andre mulige Monteria ture.

Mallorca
•  1 repræsentativ Balearean Goat
•  2 dages ophold på 3-4 stjernet hotel. •  Mad på jagtdagen i reviret.
•  Engelsk talende guide. •  Al transport i forbindelse med jagten.
•  Modtagelse i lufthavnen på Mallorca/våben deklaration.
•  Spansk jagttegn og licens. 1 dags jagt.

I alt pris pr. jæger 22.950,- kr.  Forhør nærmere

Spanien
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PRISER SLOVENIEN 2019
4 dage i jagthytte
• 4 opholdsdage i jagthytte
• 3 jagtdage med ansitz og pürsch
• Jagtføring 1:1
• Afkogning af trofæ

I alt pr. jæger 5.950,- kr. 
I alt for ledsager 1.950,- kr.

Ikke inkl: Transport med bil i reviret 0,60 
Euro pr. km, forplejning, veterinærpapir 
20 Euro, drikkepenge, evt. hotelophold, 
skinning 50 Euro pr. dyr.

Gemse – jagttid: 1. aug. til 31. dec. 
– også mulighed for Muflon Afregning efter CIC-point
Afregning efter CIC-point
CIC Point Pris 
Op til 70 point Euro 750,-
70,1–80 Euro 970,-
80,1–85 Euro 1190,-
85,1–90 Euro 1390,-
90,1–95 Euro 1590,-
95,1–100 Euro 1880,-

CIC Point Pris 
100,1–105 Euro 2390,-
105,1–110 Euro  3050,-
fra 110,1 Euro 3090,-
 + 240 Euro pr. CIC point

Gemse lam Euro 240,-

Anskydning (buk eller gemse) Euro 700,- ; for lam Euro 60.- 
Alle priser er inkl. slovensk moms.

Slovenien blev selvstændigt i 1991, og 
det er siden da blevet et meget popu-

lært sted at jage. Slovenien er et klassisk al-
peland, og de mange bjerglandskaber gen-
nemskæres af både åer og vandløb. 

Landet har en velfungerende infrastruktur, og 
den meget venlige befolkning lever i dag un-
der stabile forhold. Slovenien har stor fordel 
af sin afvekslende fauna og uberørte natur, 
som gør, at vildtet trives i landet. I de højeste 
dele af bjergene lever gemse, som Slovenien 

Slovenien
er særlig kendt for, og muflon, mens der i de 
lavere liggende dele blandt andet er kron-
vildt, råvildt og vildsvin. I den sydlige del af 
Slovenien finder du også brune bjørne.

Trofækvaliteten i Slovenien er meget høj, 
og det er i øvrigt et godt land at invitere din 
ægtefælle med til, da der er utroligt smukke 
bjerglandskaber. I bliver indkvarteret i en 
jagthytte og står selv for madlavning sam-
men med jagtføreren. Alle indkøb foretages i 
fællesskab, inden I an kom mer til jagthytten.



PRISER TJEKKIET 2019
Muflonjagt 
• 3 dages ophold med fuld pension kat. 1 i jagt huset Pohori, 
• 3 dages jagt, jagtføring 1:1
• Transport i reviret er inkl.

Pris pr. jæger  3.950,- kr.
Muflon op til Bronze 11.990- kr.
Muflon med Bronze (ca. 60-70 cm) 16.390,- kr.
Muflon med Sølvmedalje (ca. 70-80 cm) 21.990,- kr.
Muflon med Guldmedalje (ca. 80-110 cm) 31.990,- kr.

Hvis der under jagten er mulighed for det, kan der skydes et gratis vildsvin til afskydning
op til 49,99 kg.

Forhør på dåhjortejagt, fasan- og andejagt.

Fasan og andejagt
• Inkl. 300 fasaner og 200 ænder for gruppen
• 2 dages fasan og andejagt
• 2 dages ophold med fuld forplejning i dobbeltværelsetransport i reviret

Pris pr. jæger ved 8 jægere 13.450,- kr. pr. jæger
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Tjekkiet
Tjekkiet har en meget afvekslende bio-

top, og det er med til at gøre landet 
spændende at jage i. Vi tilbyder blandt an-
det jagt i reviret, Planicko, som ligger om-
kring halvanden time sydvest for Prag. Pla-
nicko er cirka 20.000 hektar stort, og det 
består af omkring 90% skov, mens de reste-
rende 10% er marker, remiser og så videre. 

Reviret har en meget smuk natur, og områ-
det er fra let kuperet til kuperet. Planicko 
har en god bestand af muflon, vildsvin, 
kronvildt og råvildt. Jagten udføres som 
pyrschjagt og jagt fra hochsitz. 

Der er altid jagtføring 1:1, og ledsagere har 
mulighed for at deltage i jagten. Indkvarte-
ring er for det meste i revirets jagthus, der 
ligger 10 kilometer fra selve jagtområdet. I 
jagthuset er der altid god og rigelig mad fra 
det tjekkiske køkken. Vi tilbyder også jagt fra 
reviret, Melnik, samt en stribe andre revirer. 
Vi udvælger altid revir efter, hvilke vildtarter 
gæsten ønsker at nedlægge. 

Der er cirka 800 kilometer fra den dansk-
tyske grænse til Prag, og der er gode mulig-
heder for at flyve til Prag, hvorefter vi kan 
sørge for en transfer til reviret.   



Kroatien  

PRISER KROATIEN 2019
Priser ved jagt på Gemse og Muflon
• 3 jagtdage med jagtføring 1:1
• 4 dages ophold på pension eller hotel
• Kroatisk jagttegn

I alt pris pr. jæger 5.950,- kr.

Afskydning foregår efter CIC point forhør på priser.

Kroatien tilbyder en rig mangfoldighed  
af en vild naturlig biotop i et utroligt 

flot område. Jagt mulighederne er særlig in-
teressante på hjorte, vildsvin og rådyr imel-
lem Drava og Sava. I bjergområder lever 
stadig tre store rovdyr: bjørn, ulv og los. De 
vigtigste arter i Kroatien er gemsen og muf-
lonen som begge har en fremragende trofæ 
kvalitet. De vigtigste områder for disse to 
vildt arter er i den sydøstlige del af Kroa-
tien. I bjergkæden ud til den kroatiske Adri-
aterhavskyst.

Området hvor vi kan tilbyde en kombinati-
onsjagt af høj kvalitet på gemse og muflon 
er på reviret Biokovo. Reviret ligger nær 
byen Makarska og ca. 100 km fra byen 
Split, hvor det er muligt at flyve til. Der ja-
ges i en højde af ca. 600-1.500 m over ha-
vet. Gemse bestanden er god i dette om-
råde og der kan regnes med trofæer på ca. 
95-115 CIC point. Hvis heldet er der, er der 
naturligvis også mulighed for at skyde stær-
kere trofæer. Normalt observeres gemserne 
på stor afstand, hvorefter man purscher sig 

ind på dem. Der skal regnes med skudaf-
stande på ca. 150-200m.

Muflon bestanden er også god i dette om-
råde. Som gennemsnit skydes der bronze og 
sølv, men muligheden for guld er også til 
stede, der skydes hvert år flere guldmedaljer.

Som indkvartering bruges privat indkvarte-
ring, hotel eller pension alt afhængig af de 
enkelte gæsters ønsker.

Jagten kan også kombineres med familie fe-
rie i Kroatien. Forhør nærmere på denne 
spændende destination.
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Argentina tilbyder jagt på mage forskellige arter. 
Forhør nærmere: Eksempel på pakke 

inkl. 1 axis hjort og 1 Black Buck i medaljeklasse.
Mad og ophold i 4 dage, 3 dages jagt. Pris 3.750,- USD

Sort Råbuk Tyskland: 
Forhør om muligheden for jagt på sort råbuk 

og bliv skrevet op på ventelisten. 
Dette er et sjældent tro fæ, som mange gerne vil skyde.

Tyskland Agentina

Vores program i Sverige indeholder 
blandt andet bukkejagt på egen hånd, 

som er en meget populær jagtform. Vi tilby-
der også jagt med stalking, og denne jagt-
form giver flere steder mulighed for at ned-
lægge vildsvin. Vores revirer i Sverige har vi 
haft i en årrække, og derfor kender vi dem 
ud og ind og kan naturligvis sige god for de-
res kvalitet. I Sverige bliver du indkvarteret i 
en typisk, svensk hytte, og du sørger selv for 
din forplejning.

Der er rundt omkring Vattern mulighed for at 
komme på gåsejagt, hos vores gode samar-
bejdspartner som prøver på at gøre det bed-
ste for at jagten skal blive en succes, man 
skal blot huske at vejr og vind altid spiller 
ind hvis man vil have et super resultat. Der 
er altid  indkvartering i nærheden af jagtom-
rådet i et hus eller en hytte, hvor der er mu-
lighed for at jægerne selv kan lave mad. For-
hør nærmere på denne spændende jagt.

PRISER SVERIGE 2019
Gåsejagt ved Vättern 16. august – 1. oktober
•  3 dages fri gåsejagt
•  Ophold i hytte med egen forplejning
•  Fremvisning af jagtområdet

I alt pris pr. jæger 4.950,- kr.  v/ min. 2 jægere

370 hektar bukkejagt ved Vassbotten
•  Der er ca. 370 ha skov, der er en del fladhugster samt nyplantninger i skoven
•  Opholdet er i en hytte på en campingplads ca. 7 km fra jagtområdet
• Der er i hytten kogeplader og el
•  Der er plads til 2–3 jægere
•  Jagt på egen hånd i 5 dage
• Afskydning 2 råbukke uanset størrelse

I alt pris pr. jæger 7.750,- kr.
Skøvde: 220 ha for 2 jægere / Uddevalla: 175 ha for 2 jægere 7.250,- kr.

Forhør om mange andre muligheder

Sverige
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Skotland er et jagtland, som mange  jægere 
 bliver ved at vende tilbage til. I sidste 

sæson havde vores mange jægere, som tog 
til Skotland, meget stor succes. Der blev 
nedlagt virkelig mange og flotte trofæer.

Der er enestående oplevelser at hente på 
jagt i Skotland. Det er en særlig fornem-
melse at stå i højlandet og betragte den helt 
utroligt smukke og unikke natur.

Når du så hører hjortenes brunstbrøl, vil du 
forstå, hvorfor mange siger „En gang Skot-
land, altid Skotland“. Jagt i Skotland er et 
must for alle eventyrlystne og naturelskende 
jægere.
 
I sidste sæson blev der nedlagt over 200 
kron- og sikahjorte samt et stort antal  rå - 
bukke i de områder, hvor vores gæster jager. 
Jagterne foregår i de bedste revirer omkring 

Aberdeen, Kirriemuir, Huntly,  Inverness og 
Fort William.
 
En af vores vigtigste opgaver er at sørge for, 
at den enkelte jæger eller en gruppe bliver 
sendt på jagt et sted, hvor de kan få opfyldt 
deres ønsker med hensyn til vildt og natur.

I Skotland bliver du typisk indkvarteret på 
en bed and breakfast tæt på jagtområdet. 
Du kan købe både madpakke og aftensmad 
på din indkvartering.
 
Hjortejagterne afvikles som dagjagter, og 
der jages oftest 2:1. Vi starter cirka klokken 
9.30, og så fortsætter jagten frem til klok-
ken 16.00, eller indtil der er nedlagt en 
hjort. Bukkejagten afvikles helt traditionelt 
med morgen- og aftenpyrsch. Skal du alene 
af sted, kan vi altid hjælpe dig med at finde 

en rejsekammerat til de meget smukke ture 
til Skotland. 

Rough Shooting
Vi tilbyder denne spændende jagtform på 
Bognie Estaten, der ligger omkring 50 
 kilometer fra Aberdeen lufthavn. Dette  revir 
er en blanding af mindre skove, nyplantnin-
ger, småremiser, eng, hede og landbrugs-
arealer. 
 
Der er en tæt småvildtbestand med både 
agerhøns, snepper, fasaner, bekkasiner, 
duer, harer og kaniner på reviret, og det 
bedste tidspunkt for disse jagter er novem-
ber og december. Forvent otte til 10 stykker 
vildt pr. jæger pr. dag.
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Skotland



I   Finland kan vi tilbyde jagt på whitetail hjort og på 
elg. Whitetail jagten forgår i forskellige klubber om-

kring Tampere og indkvarteringen er på en hyggelig 
bed and breakfast tæt på jagtområdet. Der jages på 
whitetail aften/nat.

Jagten på elg kan arrangeres i det nordøstlige Finland 
og arrangeres som jagt med stående hund. Der ind-
kvarteres her oftes i primitive og enkelte hytter tæt på 
jagtområdet, forhør nærmere på disse 2 mulige arran-
gementer.

Finland

PRISER FINLAND 2019
Inkl. 1 whitetail hjort optil 6 ender
•  4 dages ophold med fuld forplejning
• 3 aften/nattejagter

I alt pris pr. jæger 12.450,- kr. 
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Skotland/Finland

PRISER SKOTLAND 2019

Hjortejagt 
• 5 dages ophold med Bed and 
Breakfast
• 4 dages jagt
• Jagtføring 2:1
•  2 højlandshjorte uanset størrelse 

pr. jæger

I alt pr. jæger fra 1.790,- £   
v/ min. 2 jægere

Forhør om mulighed for  
kombination med Sikahjortejagt

Bukkejagt i Skotland
• 4 dages ophold på Bed and 
Breakfast 
• 6 outings

Priser på bukke 
under 200 g 130 £
200–299 g 155 £
over 300 g 1,5 £. pr g. 

I alt pris pr. jæger 895,- £

Hinder og kalve
•  4 dages ophold på bed and 

breakfast
•  3 dages jagt på hinder og kalve 

efter skyttens anvisninger
•  Jagtføring 2:1

I alt pris pr. jæger 1.000,- £

Rough Shooting
•  4 dages ophold med fuld  

forplejning
•  3 dages jagt med ca. 8-10 stk.    

vildt pr. jæger pr. dag

I alt pris pr. jæger 1.590,- £

Husk at det tager ca. 6 uger at få 
Firearm Certifikat, pris 75 £ pr. 
jæger ikke inkl. i prisen. 



England
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England

PRISER ENGLAND 2019

Dåvildt og muntjac fra 1. november til 1. marts
• 4 dages ophold på Bed and Breakfast  
   + 3 dages jagt
• Fri afskydning af dåer og kalve samt 
   spidsdåhjorte efter skyttens anvisning.

Duejagt nær Birmingham  (Book i god tid)
•  4 dages ophold på bed and breakfast i 

dobbeltværelse
•  3 dages duejagt, der jages fra skjul, al 

transport under jagten

Til alle arrangementer kommer Firearms Permit pris 75 £ (ikke inkl. i prisen)
Forhør om priser på Muntjac og CWD også om mulighed for område med mange store bukke ved 
Oxford og sikahjortejagt

I alt pris pr. jæger 1.090 £ v/ min. 3 jægere

I alt pris pr. jæger 980 £ v/ min. 2 jægere

•  3 dages ophold på bed and breakfast i 
dobbeltværelse

•  3 jagtdage 1:1 eller jagt fra hochsitz på egen 
hånd, al transport under jagten I alt pris pr. jæger 1.190 £  v/ min. 2 jægere

Bukkejagt, muntjac og dåhjort

Trofæafgifter i nogle områder:

0-370 -  1,50 £ pr. gram
371-420 gram – 2,00 £ pr. gram
421-500 gram – 2,50 £ pr. gram
501-600 gram - 3,50 £ pr. gram
601 eller større - 4,00 £ pr. gram Vores mange nordiske gæster nedlagde et 

stort antal medaljetrofæer i England i 
 sidste sæson. Der er mange forskellige jagt-
muligheder, og vildtet har fine levebetingel-
ser. Det skyldes, at biotopen er meget varieret 
og indeholder både småskove, levende hegn, 
enge, moser og landbrugsarealer. Samtidig 
har England et relativt mildt klima, hvilket gi-
ver vildtet helt perfekte levebetingelser. 
Mange af vores engelske jagter foregår i om-
rådet omkring Oxford. Her kan du jage rå-
buk, muntjac, kinesisk vandrådyr, dåvildt og 
duer. Du bliver indkvarteret tæt på jagtområ-
det på en lille, hyggelig bed and breakfast.



Dage stan Turen har normalt en hornlæng de 
på 75-90 cm, men på kapitale trofæer når 
den let over 90 cm. Vi jager i en højde af 
cirka 2.500-3.000 meter, og indkvarterin-

I     Aserbajdjan kan vi tilbyde en spæn- 
dende bjergjagt på Dagestan Tur. Jagten 

finder sted i den kendte bjergkæde, Kauka-
sus, der strækker sig over mere end 1.000 
kilometer mellem Sortehavet og Det Kaspi-
ske Hav. Vi arrangerer jagt i Kuba-regio-
nen, der ligger i den østlige del af området. 
Der er cirka fire timers kørsel fra den inter-
nationale lufthavn i Baku til jagtområdet. 
Det er en jagt, som kræver en god kondi-
tion, for de største trofæbærende dyr op-
holder sig allerhøjest oppe i bjergene, 
hvor der er masser af kløfter. Selve jagten 
foregår som en typisk bjergjagt med jagtfø-
ring 1:1, men det kan også ske, at vi væl-
ger at placere jægere på strategisk vigtige 
positioner, så vi kan drive dyrene nærmere 
jægeren i det af og til temmelig ufremkom-
melige terræn. 

PRISER ASERBAJDJAN 2019
Aserbajdjan Dagestan Tur 2019
• 6 dages ophold med fuld forplejning
• Ca. 5 jagtdage med jagt 1:1
• Modtagelse i Lufthavn
• Transfer til jagtområdet t/r
• Al transport under jagten 
• Feltpræparation af trofæet

I alt pris pr. jæger 51.990,- kr. v/ min. 4 jægere

Aserbajdjan

gen foregår i de hytter, der ligger i området. 
Dog kan det ske, at vi bliver indkvarteret i fly 
camps ude i jagtområdet, og så foregår ind-
kvarteringen i telte. 
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Schweiz

• 3 dages ophold med fuld forplejning,
• Ophold i dobbeltværelse
• 2 jagtdage, jagtføring 1:1, al transport i reviret

I alt pris pr. jæger 1.290,- euro

Forhør om muligheder samt priser på Alpesteinbock og Gemse

PRISER 2019

Kanton Wallis, hvor jagten udøves er en 
 skov/dal som består af en cirka 130 

km lang dal og det er oftest her jagten fore-
går.

I de højere dele af bjergene og ofte over træ 
grænsen, lever Alpesteinbocken. Højden 
hvor i de lever er ca. 2.500 m over havets 
overflade. Jagten er oftest muligt at gøre på 
1-2 dage, dog er dette naturligvis også me-
get afhængigt af vejret. Jagten er meget kon-
trolleret og der gives kun meget få licenser 
til afskydning af Alpesteinbocken hvert år og 
ikke mange danske jægere har været heldig 
at få en licenz. For at komme i betragtning 
skal vi indsende en ansøgning på en licens i 
kundens navn og derefter er der kun et at 
gøre nemlig at vente med tålmodighed til 

der udløses en licens. Ofte skal man når 
dette sker være klar til at kunne rejse med 
kort varsel. De der har mulighed for det har 
den største chance for at komme til før de 
som ikke kan rejse med kort varsel. Der sky-
des kun dyr der er minimum 10 år gamle el-

ler mere, normalstørrelse er ca. 80-90 cm. 
Mulighed for at skyde fra 90-100 cm er også 
mulig men over 100 cm er sjældent.

Jagten kan også kombineres med jagt på 
Gemse.

28  ·  JAGTREJSEKATALOG 2019

Schweiz



JAGTREJSEKATALOG 2019  ·  29

Grønland

Grønland Moskusokse i 2019
„En gang Grønland, altid Grønland,“ siger 
man. Betragt dig selv som advaret med et 
venligt glimt i øjet. Har du først besøgt Kan-
gerlussuaq én gang, vil du helt sikkert 
vende tilbage. Det er en fantastisk ople-
velse at jage på Grønland. Stilheden, den 
rene luft, de enorme afstande og den stor-
slåede natur kan give dig en fantastisk for-
nemmelse af at være helt, helt alene.   
Det giver en særlig fred i kroppen, og sam-
tidig giver det helt ny energi. Vandreturene 
under jagten bemærker du næsten ikke, 
fordi du suger de mange storslåede natur-
scener til dig. Roen sænker sig over dig, 
som du bevæger dig af sted i den helt ube-
rørte vildmark. Det er afstressende i særlig 
høj grad.

Sommerjagten
Området omkring Kangerlussuaq byder på 
så fornemme græsningsmuligheder, at mo-
skusokserne her bliver større end andre ste-
der i Grønland. Derfor jager vi naturligvis 
moskus i dette område, og jagttiden starter 
den 1. juli og er overvejende sat af til trofæ-
jagten. Vi jager i to områder, der ligger hen-
holdsvis sydvest og sydøst for Kangerlus-
suaq. Hvor vi præcist vælger at jage 
afhænger af, hvor outfitteren vurderer chan-
cen for succes er størst. Tyrens horn er ende-
ligt udviklet og dermed også størst, når tyren 
er 4–5 år gammel. Der nedlægges kun store 

trofæer, og den gennemsnitlige vægt på ho-
ved og skind er 30–40 kilo. Tyrens totalvægt 
kan nå op på 350 kilo. Du skal regne med, 
at skudafstanden er fra 80–200 meter, og de 
seneste år har der været 100% succes på, at 
der nedlægges en moskusokse. Kommer du 
til Grønland på sommerjagt, kan det kombi-
neres med jagt på renbuk – kontakt os og 
hør nærmere om mulighederne.

Dagens forløb
Vi står normalt op mellem klokken 6.00 og 
7.00 og får et solidt morgenmåltid. Der efter 

Grønland
er vi klar til jagt, og vi anbefaler, at  du smø-
rer en sandwich, for du vil typisk være af 
sted mange timer. Om aftenen er der igen 
mad i camp'en, og det står kokken for.

Indkvartering
På Grønland bliver du indkvarteret i en 
jagthytte eller et telt. Du får både en feltseng 
og en kraftig sovepose stillet til din rådighed 
Ved ankomst og ved afrejse bor du på hotel 
eller pension i Kangerlussuaq.

PRISER GRØNLAND 2019
Sommer- og vinterjagt på moskusokse

Sommerjagt på moskusokse og vildren

•   5–6 rejsedage deraf 2 dages ophold i
   pension/hotel i dobbeltværelse i 
   Kangerlussuaq med morgenmad
•  3 dages jagt, med fuld forplejning  

under jagten

•  8 rejsedage deraf 2 dages ophold i 
   pension/hotel i dobbeltværelse i 
   Kangerlussuaq med morgenmad,
•  5 dages jagt med fuld forplejning under 

jagten

• Feltbehandling samt pakning af trofæ
• Eksportpapirer til forsendelse
• Inkl. 1 moskusokse uanset størrelser

I alt pris pr. jæger 27.990,- kr.

•  Feltbehandling samt pakning af trofæ 
•  Eksportpapirer til forsendelse
•  Inkl. 1 moskusokse og 1 vildren uanset 

størrelser
I alt pris pr. jæger 37.990,- kr.



Rusland
og nabolandene
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Rusland

Rusland tilbyder mange muligheder for  
at jage. Du kan for eksempel jage ma-

ralhjort, Ibex og sibirisk råbuk i de sydsibi-
riske Altai-bjerge. Ovenstående jagt finder 
sted i grænseområdet op mod Mongoliet, 
Kina og Kasakhstan, og det er et område 
med en helt enestående og uberørt natur. 
Her vil du få vidder at se, der får dig til at 
måbe. Jagten finder sted i 1.550–3.000 me-
ters højde og foregår på hesteryg. Både ind-
kvarteringen og maden er enkel, men selv 
efter vestlige forhold er den tilstrækkelig. Et 
godt tidspunkt for denne jagt er september 
og oktober, hvor vi anbefaler en kombinati-
onstur med jagt efter både maralhjort, Ibex 
og sibirisk råbuk.

Rusland Kirov og  
Vologda området
I Kirov området kan vi arrangere jagt på tjur 
og urfugl som er en traditionel russisk jagt. 

Jagten finder sted under parringsceremo-
nien i foråret. Parringsjagten er den absolut 
mest spændende form for jagt på hannerne, 
og jagten giver mange gode oplevelser. 

Vi arranger denne jagt i forskellige regioner. 
De urgamle skovområder giver, sammen 
med de store mark- og engområder optimale 
levebetingelser for fuglene. Bestandene af 
både tjur og urfugl er store i dette område, 
hvilket giver optimale chancer for at jage de 
to arter netop der. 

Parringstiden for tjur og urfugl ligger nor-
malt i perioden fra den 20.04. – 10.05. 

Jagten afvikles med hjælp af nogle meget 
erfarne jagtførere. Tjuren vælger oftest et 
beskyttet og vådt område i skoven til par-
ringsritualet. Disse områder kaldes ”leks”. I 
aftentimerne søger hannerne op i træerne 
ved disse ”leks”. Når det lysner om morge-

nen, begynder hannerne med deres 
parringssang/-ritual. På en parringsplads er 
det helt normalt, at der befinder sig 5-6 
hanner. I de tidlige morgentimer starter jag-
ten sammen med jagtføreren.  Man går på 
tjurhannens parringskald og forsøger at 
pürsche sig fremad, når den er aktiv. 

Medens tjuren kalder, ser og hører den in-
genting. Det er vigtigt, at man står som forste-
net, når den holder op med at kalde, for så at 
fortsætte pürschen, når den starter op igen. 
Ved en succesfuld pürsch kommer man ty-
pisk ind på en skudafstand af 20-30 m. 

I lighed med jagten på tjur, så foregår jagten 
på urfuglen på jorden, ude på de store 
skovsletter. Jagten foregår om morgenen, 
hvor man fra et opsat skjul kan følge urfug-
lenes parringsdans. Her er det også vigtigt, 
at man forholder sig helt roligt, fordi urfug-
len ser enhver bevægelse. Det siges, at ur-



Rusland
og nabolandene

PRISER RUSLAND 2019
Jagt på maralhjort med mulighed for ibex og sibirsk råbuk i Altai
• 14 rejsedage, ca. 10 jagtdage • Inkl. 1 Maralhjort op til 12 kg
• Fuld forplejning i jagtområdet • Al transfer i jagtområdet
• Jagtføring 1:1

I alt pris pr. jæger 69.950,- kr.

Kamchatka Brunbjørn forår 2019
• 14 rejsedage • Ca. 8 jagtdage
• Fuld forplejning under jagten • Al transport under jagten

Special pris pr. jæger 75.900,- kr.
Forhør nærmere om Moosejagten i Kamchatka

 
Jagt på de kæmpestore Kamchatka elge
• 1 Kamchatka elg uanset størrelse • Ca. 9 rejsedage
• Ca. 6 jagtdage • Ophold med fuld forplejning i jagtområdet
• Jagtføring • Tolk

I alt pris pr. jæger 93.950,- kr. 

Jagt på Tjur og Urfugl 
• Inkl. 1 tjur samt 1 Urfugl  • 8 rejsedage / 5 Jagtdage 

Pris v/ minimum 3 jægere 13.950,- kr. 

Jagt på europæisk Moose
• 1 Moose op til 8 kg  • 10 rejsedage / 7 Jagtdage 

I alt pris pr. jæger 29.950,- kr.

Abakan brunbjørn i Sajan bjergene
• Inkl. 1 brunbjørn uanset størrelse, jagtføring 1:1, 9 dages jagt (mulighed for gode bjørne)
• 11 dages rejse, ophold i dobbeltværelse

I alt pris pr. jæger 44.950,- kr.

Sajan Bjergene
• Inkl 1 Maralhjort uanset størrelse; Jagtføring 1:1, 9 jagtdage (mulighed for bjørn)
• 11 rejsedage

I alt pris pr. jæger 49.950,- kr.

Kontakt os, 

hvis du vil høre 

nærmere om vores 

specialprogram 

for Kamchatka og 

Tajikistan.
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fuglen har et øje for hver fjer, som den har 
på kroppen. Skudafstanden i forbindelse 
med denne jagtform er typisk fra 25-80 m.

Som bonus til denne jagt er der også mulig-
hed for eventuelt at jage snepper. 

Europæisk Moose
Der kan i Vologda området jages på Euro-
pæisk Moose, området ligger ca. 600 km 
fra Moskva. Moosen i dette område er ty-
pisk imellem 6-12 kg. Der er dog også mu-
lighed for at der kan skyde helt op til 20 kg. 
Det bedste tidspunkt for at jage Moosen, er 
i brunsten fra midten af september til slut-
ningen af september. Jagten foregår som 
pursch og ansitz og der indkvarteres i helt 
normale jagthuse, indhent nærmere beskri-
velse af jagten. Der er også mulighed for at 
arrangere jagten i nogle af de andre områ-
der, forhør herpå.



Der er mange muligheder for at jage i 
Kasakhstan og Kirgisien. Vores samar-

bejdspartner i området har mange års erfa-
ring i at arrangere jagt for udenlandske jæ-
gere. Det skal dog nævnes, at du ikke kan 
forvente at finde vestlige forhold i hverken 
Kasakhstan eller Kirgisien, men det er samti-
dig en meget stor del af charmen ved disse 
jagtrejser. Her får du både meget store og 
meget anderledes oplevelser.
 
Skal du jage sibirisk råbuk foregår det i om-
råderne ved Kustanai og Petropavlovsk. Her 
bliver du indkvarteret i en hovedcamp, og 
så jager du derfra. Du skal regne med, at 
der er en del kørsel i bil i jagtområdet. 

Kasakhstan
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Kasakhstan

PRISER KURGAN 2019
Sibirsk råbukke jagt i Kurgan 
(Rusland)
• 6 opholdsdage
• 5 dags jagt, jagtføring 1:1
• Tolk i lejren, hjælp ved ind og udrejse
•  Transfer lufthavn jagtområdet t/r og  

transport i reviret.

I alt pris pr. jæger 13.950,- kr pr. jæger.

Bukke op til 650g 530 Euro
651-800g 650 Euro
801-900g 850 Euro
901-1000g 1.020 Euro
1001-1100g 1.300 Euro
1101-1200g 1.450 Euro
1201 eller derover 1.800 Euro

Spørg efter tilbud for 
at få alle informationer



Det er nødvendigt, for at I kan orientere jer 
om de kæmpe store områder og enorme 
vidder, som virker næsten uendelige. Men 
det er det hele værd. 

Jagten på maralhjort og Ibex finder sted i 
den sydøstlige del af Kasakhstan. Det fore-
går i mellem 1.500 og 3.000 meters højde, 
og vi jager fra hesteryg ud fra hoved-
camp'en. Det må forventes, at I vil være 
væk fra hovedcamp'en i op til fire dage i 
træk, og når I er ude i området, overnattes 
der i små fly camps. 

Du kan regne med storslåede naturoplevel-
ser i et område, der er næsten helt uberørt, 
og som helt sikkert vil få dig til at tabe kæ-
ben af benovelse over viddernes størrelse 
og skønhed. Ibexjagten foregår for det me-
ste i Kirgisien. Jagten foregår i et sted mel-
lem 2.000 og 4.000 meters højde helt af-
hængig af jægerens fysik. Også på denne 
tur jager vi ud fra en hovedcamp, men vi 
forventer at overnatte i mindre fly camps 
ude i selve jagtområdet. Der bliver arrange-
ret gruppeture med rejseleder fra Aurora 
Jagtrejser i dette område, og det er meget 
populære ture. 

Du er velkommen til at kontakte os og høre 
meget mere om denne spændende og ople-
velsesrige tur.
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Kasakhstan

PRISER KASAKHSTAN 2019
Priser Kasakhstan i områderne hvor flere af verdens største 
opmålte sibirske råbukke er skudt 1.-8. september 2019
• 7 rejsedage • Ca. 5–6 jagtdage
• Tolk  • Afhentning i Almarty eller Kustanai
• Fuld forplejning i jagtområdet • Al transfer i jagtområdet
• Jagtføring 1:1

I alt pris pr. jæger 15.950,- kr.

Trofæafgifter for sibirsk råbuk
op til 800g Euro   850,-
801–900g Euro 1.090,-
901–1000g Euro 1.250,-

1001–1100g Euro 1.450,-
Over 1100g Euro 1.990,-
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Kasakhstan/Kirgisien

Jagt Inkl. 1 ibex uanset størrelse i Kirgisien
• 7 jagt/camp dage
• Fuld forplejning
• Jagtføring 1:1
• Tolk i lejren
• Hjælp ved ind- og udrejse
• Transfer fra lufthavn til jagtområdet i bil t/r 
• Transport i reviret
• Feltpræparation af trofæet samt saltning

I alt pris pr. jæger 43.950,- kr.
Inkl. 1 ibex uanset størrelse   

Jagt på ibex op til 110 cm i Almaty i Kasakhstan 
(mulighed for store trofæer)

• 10 rejsedage, med fuld forplejning
•  ca. 7 jagtdage, jagtføring 1:1, inkl al transfer på jagten

I alt pris pr. jæger 36.950,- kr.

Maral hjort
• Inkl. 1 Maral hjort optil 12 kg

• 14 rejsedag ca. 10 jagtdage

• Jagt 1:1, jagt på hesteryg 

• Fuld forplejning

• Transfer lufthavn jagtområdet t/r

Pris pr. jæger 72.950,- kr.

PRISER KASAKHSTAN/KIRGISIEN 2019
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PRISER TADSJIKISTAN 2019
Standard pakke inkl. 1 Marco Polo 
på ca. 52-56 inch’s / 130-142 cm
• 9/10 rejsedage og 5-7 jagtdage afhængig af behov for restitution/hviledage
• Jagtføring 1:1, ophold og fuld forplejning i jagtområdet.
• Transfer i bil, tolk

I alt pris pr. jæger 37.900 USD
Bekræftet Marco Polo over 60 inch's 63.950 USD

Vi har nu mulighed for at arrangere jag-
ten på Marco Poloen i fem forskellige 

områder i tilknytning til de centralasiatiske 
bjergmassiver. 

En fantastisk spændende og udfordrende 
jagt, der typisk afvikles i højder mellem 
3.500-5.000 m. over havets overflade, hvor 
den enkelte jægers ønsker og formåen afgør, 
hvilket af områderne vi anbefaler. Jagten 
kan gennemføres på flere forskellige måder. 
Der kan jages til fods, ved hjælp af heste og 
i enkelte områder kan en stor del af trans-
porten klares ved hjælp af mobile transport-
enheder. Dette kan skræddersys til den en-
kelte jægers fysiske formåen. 

Marco Poloen jages typisk i perioden fra 
august til december og efter brunstperioden 
igen fra midten af februar til midten af marts 
måned. Marco Poloen har typisk en krops-
vægt, der ligger mellem 150-175 kg. Hor-
nene er typisk ca. 52-56 inch’s / 130-142 
cm. Det er denne trofæstørrelse, der som 
udgangspunkt er målet på en standardjagt.
Vi har også mulighed for at booke en jagt på 

et bekræftet kapital trofæ, hvor trofæets om-
trentlige størrelse forinden er bekræftet af 
den lokale jagtfører. Forhør om prisen på 
dette. Der er gode muligheder for at kombi-
nere jagten på Marco Polo og Ibex, idet der 
også er en god bestand af Ibex i visse områ-
der af Tadsjikistan.
 
Ønsker man at supplere jagten på Marco 
Poloen med efterfølgende jagt på Ibex, er 

det vigtigt at meddele dette ved bookingen, 
for at vi kan udvælge de rigtige jagt områder.
Jagten afvikles typisk med udgangspunkt fra 
en hovedcamp, som man hver dag vender 
tilbage til for overnatning. 

Forhør venligst nærmere om hele program-
met på en sådan jagtoplevelse. 

Tadsjikistan

Tadsjikistan



Tyrkiets vildsvinebestand rangerer fra 
god til meget god. Når det kommer til 

jagt på store keilere, er Tyrkiet et af de aller-
bedste jagtlande. Der nedlægges hvert år et 
stort antal medaljekeilere. De største er fra 
24–30 cm, og gennemsnittet på tænderne 
er 19–23 cm. Jagten i Tyrkiet kan arrangeres 
som både ansitz og pürschjagt, og den bed-
ste periode er fra maj til midten af novem-
ber. Der kan også arrangeres jagt i vinter-
månederne, men det kan være meget koldt, 
og du må så regne med, at jagten foregår i 
sne. De fleste jægere vil i løbet af fem jagt-
dage kunne afgive skud til minimum to 
store keilere. Fra midten af oktober og frem 
til marts er der mulighed for at arrangere 
jagten som drivjagt eller trykjagt. Der skal 
være minimum otte jægere, og det er aller-
bedst med 10–12 jægere pr. hold. 

Beozar-Ibex jages i den østlige del af Tau-
rusbjergene, og da jagten typisk foregår ved 
trægrænsen i en højde mellem 1.800 og 
2.800 meter, tilrådes det at være i en rime-
lig kondition. Den optimale termin for jag-
ten er fra midten af oktober til slutningen af 

december eller i marts måned, og på grund 
af den høje bestand af Beozar-Ibex er jag-
ten rimelig sikker. Størrelsen på trofæerne 

PRISER TYRKIET 2019
Individuel jagt inkl. 1 keiler 22-23,9 cm
• 5 opholdsdage  • 4 dages nattejagt 
• halv pension  •  Transfer fra lufthavnen t/r

Pris 10.550,- kr. pr. jæger ved jagt 3:1
Pris 11.200,- kr. pr. jæger ved jagt 2:1
Prisen er gældende hvis hver jæger er villig til at skyde minimum 3 keiler
Pris 12.800,- kr. pr. jæger ved jagt 1:1 og når man er villig til at skyde mere en 4 keilere

 Jagt på Beozar-Ibex: 
• 6 opholdsdage  • 5 jagtdage 
• 1 Beozar-Ibex op til 100 cm 
• Fuld pension  • Jagtføring 1:1 
• Tolk • Jagtlicens 
• Trofæhandling  • Transfer fra lufthavnen t/r

I alt pris pr. jæger 69.990,- kr. Tillæg over 100 cm er 170,- Euro pr. cm.

Forhør nærmere på spændende muligheder

er normalt omkring 95–110 cm, men der er 
også mulighed for at nedlægge et kapitalt 
trofæ over 115 cm.

Tyrkiet
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Rumænien
I Rumænien har vi mulighed for at arran-

gere jagt på brunbjørn i  flere forskellige 
revirer. Alle steder i disse revirer er succesra-
ten meget høj. Rumænien er medlem af CI-
TES og trofæet kan eksporteres uden proble-
mer.Bestanden af brunbjørn i de forskellige 
revirer er god og der er overalt en god mulig-
hed for at skyde brunbjørn fra 350-450 CIC 
point – ja og endda større, hvis dette måtte 
være ønsket. Rumænien er det land i Europa, 
som har den bedste bestand af brunbjørn og 
også det land, hvor der er mulighed for at 
skyde de største bjørne, hvis dette måtte 
være ønsket for den enkelte jæger.

Jagten på brunbjørnen foregår fra meget 
komfortable jagttårne, som har en rimelig 
højde, så vinden ikke er noget problem, når 
man er på jagt. Der er altid en professionel 
jagtfører med på jagten, som normalt med 
god sikkerhed kan vurdere, hvilken stør-
relse bjørnen har.

Opholdet under jagten er mulig i et af de 
mange jagthuse i de forskellige revirer eller 
på hotel, hvis dette måtte være ønsket. Jagt-
perioden er mest optimal fra den 15. marts til 
den 15. maj eller igen fra den 15. september 
til den 31. december.



 

PRISER RUMÆNIEN 2019
Rumænien brunbjørn 2019 (Er lukket lige nu)
• Inkl. 1 brunbjørn op til 400 CIC
•  4 dages ophold med fuld forplejning, ophold i dobbeltværelse
• 3 dages jagt med jagtføring 1:1
•  Rumænsk jagttegn, Tolk på ankomst og afrejsedagen
I alt pris pr. jæger 49.950,- kr.
Forhør om priser på Kronhjort, dåhjort, råbuk og Gemse

Drivjagt i Rumænien med mulighed for  
at skyde mange vildsvin:
• 3 dages drivjagt, 4 dages ophold i dobbeltværelse
•  Transport i reviret, afkogning af trofæer
I alt pris pr. jæger 8.590,-kr. pr.
Alle vildsvin optil 60 kg (ikke brækket) 1.650,- kr. pr. stk.
Alle vildsvin over 60 kg (Ikke brækket 2.850,- kr. pr. stk.
Keiler efter billig prisliste.

Gemsejagt i Rumænien:  
Inkl. 1 Gemse optil 95 CIC point
• 4 dages ophold
• 3 dages jagt, jagtføring 1:1
• al transport i reviret
I alt pris pr. jæger    14.990,- kr.

Kronhjortejagt i Rumænien
• 5 dages ophold i dobbeltværelse, 4 dages jagt 1:1
• Al transport i reviret, afkogning af gevir
• Inkl. 1 kronhjort optil 7 kg
Inkl. 1 kronhjort 7,01-8,00 kg  pris 22.950,- kr.
Inkl. 1 kronhjort 8,01-9,00 kg  pris 27.950,- kr.
Inkl. 1 kronhjort 9,01-10,00 kg  pris 33.950,- kr.
Inkl. 1 kronhjort 10,01-11,00 kg  pris 39.950,- kr.
Inkl. 1 kronhjort 11,01-11,50 kg  pris 56.950,- kr.
 
Forhør om de mange spændende muligheder  
for haglbøssejagt i Rumænien.
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Canada

PRISER CANADA 2019
1 PUMA - uanset størrelse
• 9 rejsedage, heraf op til 7 jagtdage
• Ophold med fuld forplejning, transfer til jagtområdet t/r
• Canadisk skat og med jagtføring 1:1

Pris pr. jæger  13.450,- CAD

Vores tyske partnere i Canada tilbyder 
jagt i British Columbia, som ligger cirka 

200 kilometer nordvest for Prince George. 
Selve jagtområdet ligger for foden af det 
1.600 meter høje bjerg Mc. Kinnon. Jagt-
området er på cirka 500.000 hektar, og det 
har en meget varieret og flot biotop. Der er 
blandt andet mange søer og floder, der er 
store sumpområder og de enorme skovarea-
ler giver vildtet virkelig gode levevilkår. Det 
giver en efter canadiske forhold meget høj 
vildtbestand. I terrænet finder du både flade 
enge, smukke søer, brusende floder og høje 
bjerge. De højeste bjergtoppe når mellem 
1.200 og 1.600 meter op i luften, så top-
pene visse steder simpelthen er over træ-
grænsen. Bevoksningen på bjergsiderne ud-
gøres for det meste af nåletræer.

Vores partnere i Nordamerika har et vir-
kelig stærkt team af outfittere, som har 
masser af erfaring. De har blandt andet et 
meget stort kendskab til jagtreviret, og de 
har overblik over de canadiske vildtarters 
leveforhold i området. Indkvartering fin-
der sted i en af de tilgængelige hoved-
camps, der ligger i jagtområdet. Sortbjør-
nene, der nedlægges i dette område, er 

typisk 6–7,5 fod store. I den netop overstå-
ede sæson var de Mooses, der blev ned-
lagt, 45–55 inches. Der er også mulighed 
for at jage sneged i området, men det skal 
bestilles i god tid, da der er meget stor ef-
terspørgsel på disse jagte.

Jagtområdet, som vores lokale outfitter rå-
der over, omfatter ca. 3.000 kvadrat miles / 
5.000 kvadratkilometer og er beliggende i 
et bjergrigt skovterræn. Området har på 
trods af dette en veludviklet infrastruktur, og 
jagten foregår derfor som pürsch kombine-
ret med bil til brug for observation. Som re-
gel kører man rundt i området for at obser-
vere, og når der på et tidspunkt bliver 
spottet en god bjørn, så begynder den egen-
tlige pürsch. Der er i dette område en hel 
del skov, som er relativ nyfældet, hvilket 
hurtigt giver en god grobund for nyt græs og 
buske. Og det er ofte på sådanne steder, at 
bjørnene observeres.

Der er en rigtig god bjørnebestand i områ-
det, hvilket gør, at man dagligt har mulig-
hed for at se op til 10-20 bjørne og endda 
flere, hvis man er heldig. Bjørnene er i 
dette område størrelsesmæssigt som regel 

på ca. 6-7 fod. Dog er der flere 
gæster, der igennem de seneste 
par år også har været heldige at 
skyde kapitale bjørne på ca. 7,5 
fod. 

Bjørnene i området er oftest 
sorte, men kan også forekomme 
i den brune udgave.Udgangs-
punkt for forårsjagten er som re-
gel hovedlodgen.
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PRISER CANADA 2019
9-10 dages jagt med ophold og fuld forplejning i Cassiar område

Moosejagt

Sneged med mulighed for sortbjørn

MC. Kinnon bjørnejagt

Inkl 1 moose bådsjagt 19.900 USD 
Inkl 1 moose på hesteryg 20.990 USD
Inkl. 1 Caribou  15.900 USD
Inkl 1 sneged  16.990 USD

Forhør om andre muligheder ved andre outfittere (der skal bookes i god tid)

•  11 rejsedage
•  9 jagtdage, modtagelse i Prince George
•  Inkl. 1  Moose uanset størrelse
•  Ophold med fuld forplejning, 
   transfer Prince George

• 10 rejsedage
• 8 jagtdage, modtagelse i Prince George
• Inkl. 1 Sneged
• Ophold med fuld forplejning, 
   transfer Prince George

• 8 rejsedage
• 6 jagtdage, modtagelse i Smithers
• Inkl. 1 sortbjørn
•  Ophold med fuld forplejning, transfer fra 

Smithers jagtområdet t/r og i jagtområdet, 
jagtlicens, feltpræparation af trofæet

• Tax i Canada

•  Jagtområdet t/r, jagtlicens, jagttegnsgebyr, 
•  Felt præparation af trofæet
• Canadisk skat

Jagtføring 1:1 Priser fra CAD 10.900,-

• Jagtområdet t/r, jagtlicens, jagttegnsgebyr, 
• Felt præparation af trofæet
• Canadaisk skat

Jagtføring 1:1 Priser fra CAD 12.950,-

Ved jagtføring 2:1   
Pris pr. jæger 6.990 CAD

Ved jagtføring 1:1   
Pris pr. jæger 6.390 CAD

Forhør om andre muligheder

Forhør om priser på skovbison



PRISER NEW FOUNDLAND 2019
Jagten er i et HELT fantastisk område med MANGE moose 
1 moose uanset størrelse
•  8 rejsedage, 6 jagtdage, modtagelse i Deer Lake. •  Ophold med fuld forplejning
•  Jagtlicens og licens til det inkluderede dyr •  Jagtføring 2:1
•  Transfer fra Deer Lake - jagtområdet t/r med helikopter •  Feltpræparation af trofæet

Pris pr. jæger ved jagtføring 2:1 - i alt 10.850 CAD. 

Du har både varmt og koldt vand, elektricitet 
og satellittelefon til din rådighed.

Du skal dog regne med, at det i forbindelse 
med jagten kan blive nødvendigt at over-
natte i fly camps, hvis jagten foregår for 
langt væk fra hovedcampen. Du kan jage 
både Moose, Caribou og Bjørn i området. 

Newfoundland byder på en meget  spæn-
dende jagt. Området har en  varieret 

biotop og en virkelig god vildt bestand. Du 
bliver indkvarteret på en nyrestaureret lodge, 
som ligger i det centrale Newfoundland i 
umiddelbar nærhed af Caribou-Søen. Det er 
en moderne lodge med fire soveværelser, ba-
derum, opholdsstue, spisestue og køkken. 

Moose og Caribou jager vi mest på pyrsch-
jagt, mens bjørnene jages på bait. Vi tilby-
der også kombinationsjagter på denne tur, 
og der er der jagtføring 1:1, mens der ved 
enkeltdyrs-jagter må regnes med jagtføring 
2:1. Det er sæson for kombinationsjagter 
fra midten af september, og der bliver altid 
jaget fra søndag til søndag, så du ankom-
mer en søndag og rejser hjem igen den føl-
gende søndag. 

Moosen i dette område har en trofæstør-
relse på cirka 45–55 tommer, men der fore-
kommer af og til større trofæer. Succesraten 
på disse jagter er meget høj og ligger oppe 
på 99%. 

De Sortbjørne, der nedlægges i dette om-
råde, er cirka 6,0–7,5 fod, og der er en me-
get høj succesrate på Sortbjørnene, ligesom 
der i øvrigt også er det for Caribou.
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PRISER ALASKA 2019
Grizzly og Moose
• 8–10 jagtdage  • 8–10 jagtdage 
• Inkl. 1 Grizzly • Inkl. 1 Grizzly Pris pr. jæger USD 27.950,-

Dallsheep
• 8 jagtdage  • 8 jagtdage 
• Inkl. 1 Dallsheep • Inkl. 1 Dallsheep  Pris pr. jæger USD 20.950,-

Moose
• 8–10 jagtdage 
• Inkl. 1 Moose  Pris pr. jæger USD 20.950,-

Forhør om forskellige muligheder hos flere forskellige udbydere. 

Vi samarbejder med en outfitter i Alas-
ka/Yukon, der har 10 års erfaring i at 

guide udenlandske jægere. Der er mulig-
hed for at arrangere jagt kapitale brun-
bjørne, Moose, Dallsheep og Caribo. 

Moosen jager vi i Nowitna Wildlife Regio-
nen og i Western Brooks Regionen, der lig-
ger nordvest for Fairbanks. Det er en Alaska 
Yukon Moose, vi jager i disse områder, og 
den kan opnå en kropsvægt på omkring 
700 kilo. Spændet ligger på 60–66 inches, 
og ved kapitale trofæer når spændet op 
over 70 inches. Moosejagt med vores out-
fitter i Alaska/Yukon har en succesrate på 
cirka 80%, når der jages Moose. Jagten er 
allerbedst i september, som er brunsttid. 
Under jagten sejler vi i båd eller kano på de 
store søer og mange floder i området. Pyr-

schen foregår til fods, hvor vi forsøger at 
kalde Moosen.

Både i Nowitna Wildlife og i Western 
Brooks er der en god bestand af Grizzly. 
Den kan jages både i forårs- og i efterårs-
månederne. Grizzlyen kan blive op til 8–9 
fod, og i særlige tilfælde kan kapitale Grizz-
lyer nå op på mere end 9 fod.

Dallsheep jages på Western Brooks-områ-
det nord for Fairbanks. Området ligger i 
2.000–2.300 meters højde, og jagten fore-
går for det meste som pyrschjagt. Succesra-
ten for disse jagter ligger over 90%, og tro-
fæstørrelserne er for det meste mellem 35 
og 39 inches. Den bedste periode at jage 
Dallsheep er i august. Denne jagt kan kom-
bineres med Grizzly og Caribo.

TILBUD YUKON
1. Moose uanset størrelse 

1. Caribou uanset størrelse

•  11 jagtdage
•  Jagtføring 1:1, fuld forplejning

Pris pr. jæger USD 16.900,-

•  11 jagtdage
•  Jagtføring 1:1, fuld forplejning

Pris pr. jæger USD 16.900,-

I Canada grænsen ind til Yukon har vi 
mulighed for at tilbyde jagt i noget af 
Canadas bedste område. Området er 
på ca. 5000 kvadratkilometer. Der kan 
her jages Moose, Stone heep, Caribou, 
Sneged, Grizzly og Ulv.

Hvert år skydes der kapitale moose i 
dette område på mere end 60 Inch og 
der er endda mulighed for ekstra ka-
pitale moose på 63-65 Inch med dette 
kræver, som alle ved,  jagtheld. 
Der er mulighed for at afvikle disse 
jagter på hesteryg eller som bådsjag-
ter, med afsluttende pursch til fods. 

Der indkvarteres i jagtområdet i telt 
eller i en af de hytter der er bygget i 
området. Forhør nærmere på denne 
fantastiske jagt.
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PRISER USA 2019
• 5 dages ophold med fuld forplejning 
• 4 dages jagt, jagtføring 2:1
• Al transport i jagtreviret, feltpræparation

Pronghorn 
I alt pr. jæger USD 3.990,- v/ jagt 2:1

Muledeer 
I alt pr. jæger USD 7.250,- v/ jagt 2:1

Pronghorn og muledeer
I alt pr. jæger USD 9.200,- v/ jagt 2:1

Whitetail hjorte
I alt pr. jæger USD 5.900,- v/ jagt 2:1

Forhør om kombinationsmuligheder

Texas inkl. 1 whitetail  
op til 110 B&C point
• 4 dage ophold med fuld forplejning 
• 3 jagtdage med jagt fra blinds
• Transfer lufthavn/jagtområdet t/r

I alt pr jæger 2.750 USD 

(ved booking af 2 jægere på samme tid 2500 USD)

Bedste tid i dette område november/december
Forhør om kombinationsmuligheder

USA

Pronghorn
Vores amerikanske program byder på jagte 
på Pronghorn, og disse jagte finder oftest 
sted i Wyoming i nærheden af Gillette. Vo-
res partner har her eksklusive rettigheder til 
jagten på en mere end 39.000 hektar stor 
farm. Området ved Gillette er et af USA's 
allerbedste til Pronghorn. Her er vildtbe-
standen god og kvaliteten på trofæerne er i 
topklasse. 

Pronghorn lever for det meste på de åbne 
sletter, og det gør jagten vanskelig, da det 
ikke er let at finde buske eller træer at søge 
læ bag under jagten. Men alligevel er suc-
cesraten på disse jagte helt oppe på 99%. 
Jagten på Pronghorn er licensstyret, så 
denne tur skal hvert år være booket inden 
den 15. marts.Jagttiden på Pronghorn er fra 
den 1.-20. oktober hvilket er en extrem kort 
jagtperiode. Der er i samme område mulig-
hed for at jage Muledeer. Jagttiden for denne 
er også fra den 1.-20. oktober. Der skal for-
ventes skudafstand fra 130-250 m hvilket 
gør at det er en god ide at have riffelen skudt 

ind på 200 m hjemmefra. Jagten foregår of-
test som purschjagt dog bruges bilen også til 
at komme rundt i de kæmpestore områder.

Indkvarteringen foregår i enkelte farmhu se 
hvor kosten er god og rigelig.

I USA kan vi også tilbyde jagt på
Wapiti, Whitetail og Muledeer. 

Kontakt os og hør nærmere om 
disse muligheder.
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Australien
I Australien tilbyder vi jagt på Vandbøffel, 

Keiler, Barteng, Scrub Bull, Vildged samt 
ænder og gæs. Vi jager disse arter i Northern 
Territory på grænsen indtil Kakadu Natio-
nalparken. Jagtområdet har en størrelse på 
ca. 50.000 ha og ligger ca. 250 km øst for 
Darwin, vores partner råder alene over jag-
ten i dette område. Vandbøffel, scrub bull 
og keiler er hoved vildt arterne i dette om-
råde. Som tillæg i månederne fra og med 
august og indtil december er der gode mu-
ligheder som tillæg at jage på gæs og vild-
ænder. Vandbøffelen opnår ofte op til 
100CIC point eller endda mere, hornlæng-
den er ofte 190 cm eller mere på de helt 
store trofæer. Bestanden af keiler er høj og 
trofæerne her opnår meget ofte 18-22 cm 
eller mere. Den mest optimale jagtperiode 
er fra maj til oktober. I jagtområdet indkvar-
teres man i telte eller bungalows. Hvert so-
verum har klimaanlæg og badeværelse. 
Forplejningen er god og rigelig og efter øn-
ske er der mulighed for at prøve de gode 
australske rødvine. Desuden er der også 
mulighed for at fiske i forbindelse med jag-
ten.

PRISER AUSTRALIEN 2019

Bøffeljagt inkl. 1 bøffel uanset størrelse
• 6 dages ophold
• 5 jagtdage
• Jagtføring 2:1

• Ophold med fuld forplejning 
• Transport i forbindelse med jagten

I alt pris pr. jæger 57.950,- kr.

Meld dig ind på www.nordisksafariklub.com eller henvend dig til sekretariatet på telefon +45 70 22 70 92 eller mail info@nordisksafariklub.com

Ta’ del i de fantastiske oplevelser

Et medlemskab i Nordisk Safari Klub giver dig mange fordele
•  6 årlige numre af jagtmagasinet Trofæ. 

•  Adgang til kartotek med flere hund rede 
jagtrapporter fra hele verden, skrevet af 
medlemmerne.

•  Mulighed for deltagelse i NSK-arrangemen-
ter – informationsmøder, foredrag og film.

•  Trofæopmåling ved NSK’s egne opmålere. 
NSK udgiver desuden med mellemrum et 
Top-10 katalog over opmålinger efter SCI’s 
og CIC’s regler.

•  Mulighed for deltagelse i alle jagtrelevante 
skydninger  – bl.a. safariskydninger.

•  Rådgivning om forsikringssager i forbindel-
se med tyveri, ødelæggelser, jagtrejser m.m.

•  Særarrangementer på Trofæ museet,  
Valdemars Slot.

•  Del i klubbens relationer  
til SCI, CIC og GSCO.

Læs mere på  

www.nordisksafariklub.com

Nordisk Safari Klub 
er tilknyttet 

Safari Club International 
og Grand Slam Club Ovis



Musina
Et af områderne hvorpå jagten kan 

fore gå ligger ved Limpopofloden, som 
også danner grænse til Zimbabwe ved byen 
Musina ca. 4,5- 5,0 timers kørsel fra Johan-
nesburg. Lodgen er beliggende på en måde 
som gør, at her får man en rigtig oplevelse 
af at være i bushen. For de som ønsker det 
er der mulighed for at komme med privat 
fly fra Johannesburg direkte til Musina for-
hør om prisen.

Forkælelse og velvære, er ord 
der klæber sig til dette sted
Selve farmen er samlet på ca. 15.000 ha. og 
med yderligere adgang til mere end 50.000 
ha. Området er fantastisk vildtrigt med ca. 
30 af de 42 jagtbare vildtarter vi kan til-

byde, og har desuden en masse andre ekso-
tiske dyr og planter. Terrænet er typisk 
bushland dog nogle steder med mindre 
bjerge, hvor der er en del andre dyr end 
dem, man ser i bushen, f.eks. Waterbuck 
Klipspringer, Mountain Reedbuck, aber og 
bavianer.

Området er kendt for  
sine store og flotte trofæer
Ved jagt langt væk fra lodgen, kan man 
blive nødt til at overnatte på andre farme el-
ler i teltcamps. På ankomstdagen vil der 
normalt være en kort info om stedet og om 
hvad der skal ske de næste dage, derudover 
vil der være indskydning af riffel/bue samt 
en tur i bushen så øjnene kan vende sig til 

de „store dyr“. Eller hvis tiden tillader det 
vil der være mulighed for jagt. Der er på 
farmen mulighed for at køre med Quat 
Bike. Dette koster ikke ekstra.
 
Der er også mulighed for at arrangere jag-
ten mange andre steder i Afrika, vi skræd-
dersyr gerne et tilbud til jer, som svarer til 
jeres forventninger samt ønsker om trofæer. 
Vi mødes gerne med jer for at gennemgå, 
hvad det er som I gerne vil. Derfor tøv ikke, 
ret blot henvendelse til os.

Udflugtsmuligheder
Der er mange spændende udflugts mulig-
heder i området. Med bare et par timers 
kørsel, kan du opleve næsten alt, hvad Syd-
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tvivl. Du kan roligt drikke vandet på farmen, 
for det er det reneste grundvand fra vores 
egen boring, og der er ingen risiko for syg-
domme. Den eneste forholdsregel, du skal 
tage, inden du ankommer til farmen, er, at 
du får en vaccination af din læge mod hepa-
titis A og B (Havrix).

Drikkepenge
Der er ikke faste regler for, hvor mange 
drikkepenge man giver, men det er en god 
retningslinje at give cirka 500 rand pr. per-
son pr. uge til den samlede sorte stab. Det 
vil være passende at give pengene til Johan 
på afrejsedagen, så skal han nok sørge for 
at fordele dem ligeligt blandt personalet. 
Der er ikke noget galt i at give enten en af 

afrika har at tilbyde. Du kan blandt andet se 
The Big Five, vinfarme, golfbaner, Sun City, 
Hot Spring, bjerge, shoppingmuligheder, 
forskellige afrikanske kulturer, ballonflyv-
ning, microlight og meget, meget mere.

Forholdsregler
Der er næsten ingen insekter, slanger eller 
andet kryb i området. Der kan forekomme 
enkelte myg i begyndelsen af året, men det 
er ikke malariamyg, da området er 
 malariafrit. I begyndelsen af året kan man 
også være heldig at se enten en skorpion el-
ler en slange, men det er meget sjældent, det 
sker. Skal du på udflugt til Krüger National-
park eller et par andre bestemte steder, skal 
du huske malariapiller. Spørg, hvis du er i 

trekkerne eller skinnerne ekstra drikke-
penge for en god indsats uanset om det er 
på en af jagterne eller det er ved et stort ar-
bejde med trofæet bagefter. Ekstra drikke-
penge kan for eksempel være en pakke ci-
garetter eller 5–20 rand. Du kan også tage 
lidt brugt tøj med på turen og bruge det 
som ekstra drikkepenge. 

PH'erne får normalt også drikkepenge, når 
ugen er gået, og beløbet afhænger naturlig-
vis af, hvor tilfreds du har været, men det 
vil typisk ligge omkring 800–1.000 rand. 
Alle drikkevarer til måltiderne (kaffe, te, saf-
tevand, vand og juice) under opholdet er 
inkluderet i prisen Alle andre drikkevarer – 
det vil sige vin, øl, spiritus og sodavand –  
bliver separat afregnet på afr ejsedagen.
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Klimaet
Januar, februar, marts er sommertid, og 
her kan temperaturen være op til 40 grader 
om dagen og cirka 20–25 grader om natten. 
Det er en tør, behagelig varme. Der kan 
komme en del regn i denne periode, men 
da farmen ligger i et højt, tørt område cirka 
1.200 meter over havet er det meget sjæl-
dent, det regner mere end et par timer ad 
gangen.

April og maj er begyndelsen på efteråret, 
og dermed også starten på den rigtige jagt-

sæson. Især duejagten er god i disse måne-
der, men det er riffeljagten nu også. Tempe-
raturen begynder at falde, og det kan især 
mærkes om natten.

Juni og juli er de bedste måneder for rif-
feljagt. Det er også de koldeste måneder, 
med det bliver alligevel ofte op til 30 grader 
om dagen. Om natten kan termometeret nå 
helt ned på minusgrader.

August og september er begyndelsen på 
foråret, og det er også starten på de varme 
nætter. Det er stadig køligt om aftenen og 

nætterne. Disse måneder er den bedste tid 
for buejagt, fordi det er tørt og hverken for 
varmt eller for koldt. Der er heller ikke så 
meget vind som i juni og juli. Disse måne-
der er naturligvis stadig gode for riffeljagt.

Oktober, november og december er 
sommermåneder, og det er her, der falder 
mest regn. Det er dog også her, der er de 
højeste temperaturer. Oktober kan stadig 
anbefales som jagtmåned, men november 
og december er uden for jagtsæsonen.

Dagspriser

Ophold på lodge i Musina området.
Dagsrate  € 265,-
Ikke jæger € 200,-

Trofæer

Baboon € 45,-
Black Wildebeest € 655,-
Blesbuck € 365,-
Blue Wildebeest € 525,-
Bushbuck € 995,-
Bushpig € 850,-
Caracal € 650,-
Civet € 625,-

Duiker € 250,-
Eland € 1.360,-
Giraffe € 995,-
Golden Bluewildebeest  € 1.975,- 
Golden Oryx  € 1.500,- 
Grysbuck € 1.150,-
Hyaene € 1.595,-
Impala € 230,-
Jackal € 25,-
Klipspringer € 1.050,-
Kudu € 1.350,-
Nyala € 1.400,-
Oryx € 550,-
Red Hartebeest € 725,-
Roan €   3.975,- 
Sable fra €   2.500,- 

Sort Impala €   1.000,- 
Springbuck € 495,-
Springbuck copper € 790,-
Black Springbuck/Hvid Springbuck € 650,-
Steenbuck € 675,-
Warthog € 395,-
Wartebuck € 1.295,-
Zebra € 595,-

Transport

Lufthavn–jagtområde–lufthavn ved 3  
eller flere personer 500,- kr. pr. person.
Bemærk: Alle priser er angivet i euro.  
Ethvert dyr, skudt eller såret, skal der  
betales fuld pris for.

PRISLISTE MUSINA OMRÅDET 2019
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PRISER MUSINA 2019

Pakke 1:  
Speciel pakkepris inkl. 3 dyr
Vælg mellem følgende dyr: Impala - Wharthog - 
Bleesbuck - Duiker - Steinbuck - Springbuck
•  6 opholdsdage i dobbeltværelse, fuld pension
•  4 jagtdage, jagtføring 1:1, transport i jagtrevir
•  Alle drikkevarer er inkluderet I alt pris pr. jæger 11.450,- kr.

Pakke 2:  
Speciel pakkepris inkl. 4 dyr
Vælg mellem følgende dyr: 
Impala - Wharthog - Bleesbuck - Duiker - 
Steinbuck - Springbuck - Blue Wildebeest
•  7 opholdsdage i dobbeltværelse, fuld pension
•  5 jagtdage, jagtføring 1:1, transport i jagtrevir
•  Alle drikkevarer er inkluderet I alt pris pr. jæger 14.950,- kr.

Pakke 3:  
Inkl. 1 Kudu/Nyala/Eland + 
1 Zebra/Blue Wildebeest + 1 Impala
•  6 opholdsdage i dobbeltværelse, fuld pension
•  4 jagtdage, Jagtføring 1:1, transport i jagtrevir
•  Alle drikkevarer er inkluderet. I alt pris pr. jæger 22.950,- kr.
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PRISER MUSINA 2019
Pakke 4:  
Inkl. 1 Kudu/Nyala/Eland + 1 Blue Wildebeest + 1 Zebra  
• 6 opholdsdage i dobbeltværelse, fuld pension
• 4 jagtdage, Jagtføring 1:1, transport i jagtrevir
• Alle drikkevarer er inkluderet.

I alt pris pr. jæger 23.950,- kr

Pakke 5: 
Speciel pakkepris inkl. 10 hundyr  
(mulig fra 15. marts til 15. oktober)

De 10 hundyr/nontrophy/cullingdyr som er med i pakken, vil 
blive selektivt udvalgt af vores samarbejdspartner/jagtfører
•  6 opholdsdage i dobbeltværelse, fuld pension
•  5 jagtdage, jagtføring 1:1, transport i jagtrevir
•  Alle drikkevarer er inkluderet
I alt pris pr. jæger 15.950,- kr

Pakke 6: 
Inkl. 1 bøffel Hard Boss 37-43 Tommer + 1 Impala  
+ 1 Blesbuck + 1 Warthog
•  6 opholdsdage i dobbeltværelse, fuld pension
• 4 jagtdage, Jagtføring 1:1, transport i jagtrevir
•  Alle drikkevarer er inkluderet. 

I alt pris pr. jæger 66.950,- kr.
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PRISER MUSINA 2019
Pakke 7:  
Inkl. 1 Nyala eller 1 Eland 
• 6 opholdsdage i dobbeltværelse, fuld pension
• 4 jagtdage jagtføring 1:1, transport i revir
• Alle drikkevarer er inkluderet.

I alt pris pr. jæger 20.950,-kr

Pakke 8: 
Inkl. 1 Nyala 
+ 1 Eland 
+ 1 Blue Wildebeest/Zebra 
+ 1 Impala/Blesbuck + 1 Warthog/Duicker 
•  6 opholdsdage i dobbeltværelse, fuld pension
• 4 jagtdage jagtføring 1:1, transport i revir
•  Alle drikkevarer er inkluderet

I alt pris pr. jæger 29.990,-kr

Pakke 9: 
Inkl 1 sabel op til max 44” + 1 impala  
+ 1 Blesbuck, 1 normal Springbuck
•  5 opholdsdage i dobbeltværelse med fuld pension
• 4 jagtdage jagtføring 1:1

I alt pris pr. jæger 32.950,- kr



Der er fine jagttraditioner i Namibia, og 
landet tilbyder en god og afvekslende 

jagt på forskellige antilopearter og vortesvin. 
Det er også muligt på mange af farmene at 
jage gepard og leopard. Særligt jagten på 
leopard er i de senere år afviklet med en me-
get høj succesrate. I det nordlige Namibia 
kan du også jage løve, bøffel og elefant, og 
dermed kan du altså prøve storvildtsjagt.

På den ene side af Namibia ligger Atlanter-
havskysten og på de anden sider ligger Syd-
afrika, Botswana, Zimbabwe og Angola. 
Landskabet i Namibia er kendetegnet ved 
den store ørken og de mange steppelig-
nende områder. Landets navn stammer fra 
Namibia Ørkenen, som også er det mest 
kendte område i Namibia. Ørkenen ligger 
langs med Atlanterhavskys ten. 

Namibia
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PRISER NAMIBIA 2019
Vælg 4 forskellige dyr i pakken ud af disse 8 dyr: 
Impala, Wartehog, Blesbok, Steinbock, Duicker, (1. Blue/Black Wildebeest eller Oryx)
•  7 opholdsdage i dobbeltværelse, fuld pension
•  6 jagtdage, Jagtføring 1:1
•  Alle drikkevarer er inkluderet
Pris 15.950,- kr. v/ 2 jægere

Speciel pakkepris incl. 10 culling dyr
• 6 opholdsdage i dobbeltværelse, fuld pension.
• 5 jagtdage, jagtføring 1:1
• Alle drikkevarer er inkluderet.
• Transport i jagtreviret.
Pris pr. jæger 15.950,- kr. (Minimum 2 jægere.)
Der skal skydes minimum 2 trofædyr fra listen, for at denne pris er gældende. 



Der er meget afvekslende biotoper i Nami-
bia. Derfor er det et meget udfordrende og 
spændende land at jage i. 

Områderne, hvori jagten vil forgå, ligger 
ca. 3,5-4 timers kørsel fra Windhoek, ca. 
40 km. øst for Aranos. Områderne grænser 
ind til Botswana. 

Arealerne der jages i er ca. 60.000 ha., som 
primært bruges til opdræt af får og kvæg. 
Områderne er åbne – kun hegnet for kvæg 
og får. Ind imellem disse ”åbne” områder 
ligger der forskellige game fence, og der ja-
ges overalt, helt afhængig af, hvad man øn-
sker at jage af trofæ – eller cullingdyr.
 
Forkælelse og velvære er ord, som man for-
binder med dette sted. Familien, der bor på 
farmen, vil gøre alt for at deres gæster skal 
få en fantastisk oplevelse – hvad enten man 
er jæger eller ikke-jæger. Der tilbydes jagt 
på de forskellige vildtarter som er anført i 
nedenstående prisliste. Terrænet er et typisk 
åbent landskab – også kaldet Kalahari. Det 
kan ses på et par af billederne i beskrivel-
sen.

Områderne er kendt for store og flotte tro-
fæer.
 
Der er på farmen bl.a. mulighed for at køre 
med Quat Bike, spille tennis og dyrke lidt 
motion i deres fitness rum, hvilket ikke ko-
ster ekstra.

Baboon Euro 25,-

Black Wildebeest Euro 790,-

Blesbuck Euro 455,-

Blue Wildebeest Euro 790,-

Caracal Euro 450,-

Civet Euro 625,-

Duiker Euro 390,-

Eland Euro 1.390,-

Giraffe Euro 1.300,-

Hyaene Euro 1.100,-

Impala Euro 470,-

Jackal Euro 35,-

Klipspringer Euro 1.075,-

Kudu Euro 1.290,-

Nyala Euro 1.395,-

Oryx Euro 800,-

Red Hartebeest Euro 755,-

Sable (På forespørgsel)   4.500,- + 

Springbuck Euro 495,-

PRISLISTE TROFÆER 2019
Black Springbuck Euro 650,-

Steenbuck Euro 390,-

Warthog Euro 390,-

Waterbuck Euro 2.200,-

Zebra Euro 890,- 

Gepard  Spørg efter pris

Ikke fundet anskudt vildt afregnes som nedlagt 
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Jagten foregår i området ved Quinstown.
Der kan flyves til Port Elisabeth eller East 

London. Lodgen er beliggende sådan, at man 
bor midt ude i bushen, hvilket også fremgår 
af billederne på de efterfølgende sider. 

Det samlede areal, hvori der jages, udgør 
mere end 40.000 ha. Området er fantas tisk 
vildtrigt, og rummer ca. 25 af de 42 jagt-
bare vildtarter, som vi kan tilbyde. Desuden 
er der en masse andre eksotiske dyr og 
planter. Terrænet er ret varieret og nogle 
stede lettere kuperet og med mindre bjerge, 
der er tilholdssted for en del andre dyr end 
dem, som man ser i bushen, f.eks. Klip-
springer, Mountain Reed Buck og Commen 
Reedbuck, Blue Duicker, Caracal, Red  
Lechwe, Rehbuck Val og Black Wildebeest 
med mange flere. 

Området er fantastisk at jage i, bl.a. på 
grund af det kuperede landskab, der gør, at 
man altid er spændt på at komme over den 
næste bakketop for at se, hvad der nu viser 
sig af forskellige dyr eller dejlig natur.

På ankomstdagen vil der normalt blive givet 
en kort information om stedet og om, hvad 
der skal ske de næste dage. Derudover vil der 

  PRISER EASTERN CAPE 2019
Pakkepris 1
• 5 dages jagt 2:1
• 6 dages ophold i dobbeltværelse
• Fuld forplejning

Pris pr jæger 6.650,- kr 
Pris pr jæger 9.650,- kr pr. jæger ved jagt 1:1
Ledsager med fuld forplejning 6 dages ophold 3.950,- kr.
Afskydning efter prislisten

Pakkepris 2
•  3 dyr hvoraf der kan vælges imellem følgende: Mountain Reedbuck, Common Springbuck, 

Steenbuck, Grey Duicker, Impala, Blessbuck
• 5 dages jagt 2:1
• 6 dages ophold i dobbeltværelse
• Fuld forplejning

Pris pr jæger 11.390,- kr
Pris pr. jæger 14.390,- kr. ved jagt 1:1

være kontrolskydning af riffel/bue, samt en tur 
i bushen, for at øjnene kan vænne sig til de 
„store dyr“. Hvis tiden tillader det, vil der også 
være mulighed for jagt.

Har man ønske om det, kan rejsen forlænges 
med et ophold ved stranden i nærheden af Port 
Elisabeth, hvor der er mulighed for at se for-
skellige seværdigheder eller evt. lidt fiskeri.

Eastern 
Cape
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På Mauritius kan vi nu arrangere en optimal familieferie, kombi-
neret med jagt på Rusa hjorten. Det er naturligvis også muligt at 

rejse derned alene med det formål at jage hjorten. Vi har mulighed 
for at indkvartere vores gæster seks forskellige steder, i kategorierne 
fra 3 til 5 **. Det er nogle fantastiske destinationer, hvor alle mulig-
heder er til ste de for at familien kan slappe af, bade og hygge sig. 
Alle steder tilbydes desuden massage og skønhedspleje. Og på flere 
af opholdsstederne findes der tillige spabad og mulighed for adgang 
til golfanlæg. Jagten på Rusa hjorten er optimal i perioden fra august 
til og med november. Rusa hjortene som skydes på Mauritius måler nor-
malt fra 30-34 inch’s / 76-84 cm., og de har sædvanligvis en meget mas-
siv base, der kan opnå en diameter på op til 25 cm. Højere kapitale 
Rusa hjorte, op til 36 inch eller mere, kan sandsynligvis også findes, 
hvis en jæger har interesse i det. Forhør eventuelt på hele programmet. 
Vi tilbyder gerne alene at stå for arrangementet af selve jagtdelen, hvis 
vore gæster har mod på selv at arrangere opholdsdelen. Rusa Hjorten 
jages fra 1. juni til 1. januar. Bedste tidspunkt er i brunsten fra mid-
ten af juli til slutningen af august.

Andersen travel A/S
Jyllandsgade 110
6700 Esbjerg
Tlf. 75 18 19 05

info@andersentravel.dk
www.andersentravel.dk

Jyllandsgade 110 • 6700 Esbjerg • tlf. 75181905
info@andersentravel.dk • www.andersentravel.dk
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PRISER 2019
Inkl. 1 guldmedalje Rusa hjort  
op til 34 inch/86 cm
• 4 overnatninger med halv forplejning 
• 1 jagtdag med jagtføring 1:1, jagtlicens, lejevåben og AMO

Tamarina Boutique hotel 
Pris for 1 jæger med 1 ledsager 3.600,- Euro

Sugar Beach hotel 
Pris for 1 jæger med 1 ledsager 4.200,- Euro
 

Ved egen booking af ophold på Mauritius
•  1 jagtdag Inkl. 1 Guldmedalje Rusahjort  op til 34 ”  

med jagtføring 1:1
•  jagtlicens, lejevåben og AMO

Pris pr. jæger 2.690,- Euro
Forhør om mulighederne for big game fishing

Arabian Oryx 6000 € 
Asian Water Buffalo 2572 €
Axis Deer 1285 €
Barbary Sheep 1285 €
Bat ear fox 172 €
Blesbuck 265 €
Blesbuck White 572 €
Blesbuck Yellow 1285 €
Blesbuck Copper 1285 €
Bontebok 693 €
Buffalo 7285 €
Bushbuck 615 €
Bushpig 428 €
Duiker Grey 195 €
Duiker Blue 1128 €

Eland 1115 €
Eland Livingston 3857 €
Fallow Deer 295 €
Gemsbuck 643 €
Gemsbuck Golden 1715 €
Giraffe 1285 €
Hippo 7285 €
Hog Deer 1285 €
Impala 220 €
Impala Black 1285 €
Jackal 103 €
Kudu 990 €
Letchwe 1200 €
Lynx with dogs 590 €
Mouflon 290 €

Nubian Ibex 7285 €
Nyala 1028 €
Ostrich 160 €
Oryx Schimitar 1028 €
Pere David Deer 5143 €
Porcupine 190 €
Red Deer 2572 €
Red Hartebeest 600 €
Reedbuck Mountain 195 €
Reedbuck Common 1090 €
Rhebuck Vaal 990 €
Roan 3857 €
Sable 3000 €
Sambar Deer 1285 €
Springbuck 210 €

White Springbuck 390 €
Black Springbuck 390 €
Springbuck Copper 550 €
Steenbuck 170 €
Tsessebe 1285 €
Vervet Monkey 60 €
Warthog 300 €
Waterbuck 880 €
Watusi 880 €
Wildebees Blue 560 €
Wildebees Black 560 €
Wildebees Golden 2650 €
Zebra (Burchell) 430 €
Zebra Mountain 900 €

PRISLISTE TROFÆER 2019 – QUINSTOWN

Mauritius
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Mosambik
  /Zimbabwe

Mosambik og Zimbabwe her kan vi ar-
ranger jagter på bøffel, elefant, leo-

pard, sabel med mere lad gerne høre fra dig 
og vi kan se om vi også her kan skræddersy 
et arrangement til dig.

  PRISER EASTERN CAPE 2019
Pakkepris bøffeljagt Mosambik
Inkluderet i prisen – v/1 bøffel uanset størrelse:
•  1 bøffel uanset størrelse, 9 rejsedage med 6 jagtdage + 1 opholdsdag, jagtføring 2:1, transport  

under jagten, ophold og fuld forplejning dog uden alkoholiske drikke, jagtlicens.

I alt  11.650 USD pr. jæger
(tillæg ved jagt 1:1 1800 USD) termin 1. april til 30. juni

I alt  13.150 USD pr. jæger
(tillæg ved jagt 1:1 1800 USD) termin 1. juli til 30. november

Zimbabwe elefantjagt
Pakkepris inkl. 1 elefant 50-60 pund
• 14 dages jagt og ophold med fuld forplejning
• Gouverment fee
• Game Scout
Pris pr jæger ca. 249.500,-kr 
(pris afhængig af jagtområde forhør nærmere)
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Mosambik
  /Zimbabwe

FÅ FRAGTPRISEN PÅ DINE 
TROFÆER HER OG NU

Jesper Kyhn
jesper@gtltrophy.com
+45 40 51 39 41

Carl Hjort
carl@gtltrophy.com
+45 40 51 39 80

Prøv vores beregner 
På www.gtltrophy.com/beregner 

– kan du beregne din fragtpris fra konser - 
va toren til din adresse i Europa.
Du er altid velkommen til at ringe eller  
skrive og få en uforpligtende snak omkring 
trofæer.
Vi konsulterer alle kunder omkring fragt, 
cites, told, moms og alle de andre ting, som 
udgør en komplet ekspedition af dine trofæer.

Global Trophy Logistics kan som de eneste i Danmark tilbyde 
faste online-beregninger af fragtomkostninger fra dør til dør – ALL INCLUSIVE!





Ansvarsfraskrivelser
Aurora Jagtrejser optræder som agent for jagt
revirer, hoteller, transportselskaber m.fl., og er 
uden ansvar for ændringer m.v. som følge af afta
lebrud, vejrlig eller andre forhold, som Aurora 
Jagtrejser ikke har indflydelse på.

Aurora Jagtrejsers ansvar for mangler ved rej
sen og skade på person eller ting begrænses be
løbsmæssigt i samme omfang, som ved de inter
nationale konventioner, der gælder for den 
mangelfulde del af pakkerejsen.

Alkohol 
I forbindelse med spirituspåvirkede kunder fra
lægger Aurora Jagtrejser sig ethvert ansvar. Dette 
gælder også økonomisk, såfremt kunden bliver 
bortvist fra reviret pga. spirituspåvirkning.

Prisregulering
Aurora Jagtrejser kan forhøje eller nedsætte pri
sen grundet ændrede transportomkostninger, 
herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller 
gebyrer for visse tjenesteydelser såsom luft
havns, havne, landings, eller startafgifter m.v. 
eller valutakurser.

Ændringen af prisen sker ved at fratrække eller 
tillægge det nøjagtige forskelsbeløb i forhold til 
den oprindeligt aftalte pris. 

Rejser med minimums deltagerantal
Kunden har ikke ret til erstatning for tab lidt ved 
Aurora Jagtrejsers aflysning af rejsen, når aflys
ningen skyldes, at antallet af tilmeldte til rejsen 
er mindre end et i aftalen angivet minimum, og 
skriftlig meddelelse herom er kommet frem til 
kunden inden en i aftalen angivet frist.

Flyrejse
Vi gør opmærksom på, at de fleste flybilletter er 
inkl. 20 kg. bagage, hvis ikke andet er meddelt. 
Nogle flyselskaber opkræver et fast gebyr for 
transport af våben/buer. Dette er aldrig inklude
ret i prisen for flybilletten. Prisen for at med
bringe bagage med en højere vægt end det, der 
er inkluderet i flybilletten betales af kunden ud 
over prisen for selve flybilletten. 

Kørsel
Kørsel på rejsemålet er kun inkluderet i prisen, 
hvor dette udtrykkeligt fremgår.

Kød og skind fra nedlagt vildt
Hvis ikke andet er nævnt, tilfalder kød og skind 
fra nedlagt vildt altid jagtudlejeren.

Våbentilladelser
Aurora Jagtrejser sørger for fremskaffelse af de på 
rejsemålet fornødne våbentilladelser.

Det kræves derimod altid, at kunden har gyl
dig besiddelses og bæretilladelse i Danmark.

Aurora Jagtrejser anbefaler, at kunden har et           
EUvåbenpas, som medbringes på rejsen. Våben
passet udstedes gratis af politimesteren i den po
litikreds, hvor kunden er bosiddende. Myndighe

Tilmelding og betaling
Ved tilmelding betales, hvis ikke andet er aftalt 
eller anført i tilbudet et depositum på kr. 3.500, 
af rejsens pris (dog minimum hvad der skal for
udbetales af licenser, flybilletter m.v.). 

Restbeløbet betales senest 60 dage før afrejse 
hvis ikke andet er anført i tilbudet.

Indbetales restbeløbet ikke rettidigt har Aurora 
Jagtrejser ret til at annullere rejsen. Det indbe
talte depositum er i så fald tabt i samme omfang, 
som Aurora Jagtrejser har forpligtet sig over for 
underleverandører, ligesom Aurora Jagtrejser er 
berettiget til vederlag på minimum kr. 2.500,. 
Ved overskridelse af vores betalingsbetingelser 
henvises til renteloven.

Afbestilling/fortrydelse
Ved kundens afbestilling, uanset grunden hertil, 
gælder følgende:

Ved afbestilling mere end 90 dage før afrejse 
tilbagebetales indbetalt depositum på betingelse 
af, at Aurora Jagtrejser kan få refunderet betalin
ger fra sine underleverandører. Aurora Jagtrejser 
opkræver dog altid et afbestillingsgebyr på kr. 
2.500,.

Ved afbestilling mindre end 90 dage før afrejse 
tilbagebetales depositum ikke og kunden skal re
fundere Aurora Jagtrejsers eventuelle endelige 
udlæg til underleverandører.

Ved afbestilling senere end 60 dage før afrejse  
er hele rejsens pris tabt inkl. forudbetalt trofæ 
depositum.

Overdragelse af rejsen
Kunden kan overdrage rejsen til enhver, der op
fylder alle nødvendige betingelser for at deltage i 
rejsen, hvis Aurora Jagtrejser underrettes om 
overdragelsen i rimelig tid inden rejsens påbe
gyndelse.

Parterne hæfter solidarisk for betaling af et 
even tuelt restbeløb og eventuelle omkostninger, 
der følger af overdragelsen.

Forsikringer
Aurora Jagtrejser anbefaler på det kraftigste, at 
alle kunder får tegnet en rejseforsikring, så man i 
udlandet er dækket i forbindelse med pludselig 
sygdom og evt. hjemtransport m.m. i forbindelse 
hermed. Specielt i forbindelse med rejser til 
oversøiske rejsemål er rejseforsikringen påkræ
vet, hvis man vil sikre sig mod uventede og store 
omkostninger i skadestilfælde. 

Desuden anbefaler vi, at der tegnes en afbe
stillingsforsikring. Præmien for en sådan forsik
ring svarer typisk til 6 % af det beløb, som man 
ønsker afdækket.

I overvejelserne om behovet for forsikrings
dækning bør man bemærke sig Aurora Jagtrejsers 
bestemmelser om ansvarsfraskrivelse, som i over
ensstemmelse med internationale konventioner 
sædvanligvis betyder meget lave erstatningsbe
løb.

derne på de fleste rejsemål kræver, at kunden 
også har gyldigt dansk jagttegn. Den til jagttegnet 
knyttede ansvarsforsikring gælder ved jagt i hele 
Europa.

Aurora Jagtrejser bestræber sig på altid fyldest
gørende at oplyse om nødvendige vaccinationer 
og andre sundhedsmæssige betingelser, som skal 
opfyldes i forbindelse med rejsen. Vaccinations
kravene ændres imidlertid af og til, og Aurora 
Jagtrejser anbefaler derfor, at kunden altid kon
takter egen læge for at være sikker på at få alle 
relevante sundhedsmæssige oplysninger.

Trofæindførsel
Der gælder særlige regler for indførsel af trofæer, 
kød og skind.

Vi fralægger os ethvert ansvar i forbindelsen 
med hjemtransport af trofæer. Det er jægerens 
eget ansvar at sikre sig, at alle nødvendige tilla
delser er tilstede. Vi er selvfølgelig altid behjæl
pelige med rådgivning og vejledning, vi anbefa
ler at man lader et professionelt speditionsfirma 
stå for hjemtransporten

Reklamationer/klager
Skulle der imod al forventning opstå grundlag for 
reklamation vedrørende jagtlige forhold, ind
kvartering med videre. Så skal dette straks med
deles på destinationen og det skal føres til proto
kol. Forudsætningen for at få en klage behandlet 
er at der har været klaget direkte på destinatio
nen og at det er ført til protokols. Kontakt samti
dig med klagen Aurora Jagtrejser pr. telefon på 
004523452694. I de fleste tilfælde kan evt. pro
blemer afklares straks og rejsen kan fortsætte 
som en succes. 

Rejsegarantifonden
Aurora Jagtrejser er registreret i Rejsegarantifon
den, hvilket sikrer forudbetalinger og eventuel 
hjemrejse for kunden. Registreringsnummer 
1685

Dansk ret og domstol
Alle krav mod Aurora Jagtrejser skal behandles 
efter dansk ret og ved de danske domstole eller 
voldgift.

Andet
Oplysninger i brochurer, tilbud eller andet af 
Aurora Jagtrejsers markedsføringsmateriale anses 
som en del af aftalen om køb af rejsen, med min
dre ændringer er meddelt kunden inden aftalens 
indgåelse.

Ingen aftale som evt. er blevet indgået imellem 
vores kunder og jagtfører eller chefer på destina
tionen ud over det der er aftalt med Aurora Jagt
rejser accepteres ikke på nogen måde.

Der må forventes store strafgebyrer for trofæer 
nedlagt i fredningstid.

Der er Copyright på alt materiale som er an
vendt i katalog 2017 Aurora Jagtrejse ApS.

Der tages forbehold for trykfejl og kursregule
ringer på de enkelte valutaer.

Generelle betingelser gældende for alle rejser/arrangementer med Aurora Jagtrejser

GRUPPEREJSER 2019
Spanien Monteria               31. januar  3. februar 2019
Afrika Musina, rejseleder   11.  17. marts 2019
Kamschatka store Bjørne 29. april  5. maj 2019
Polen bukkejagt med bus                 11.15. maj 2019
Afrika Musina, rejseleder                 8.16. juli 2019
Aserbajdjan Dagestan Tur forhør på termin
Polen Bukkejagt med bus                 3.7. august 2019
Kasakhstan Sibirsk råbuk                 1.8. september 2019

Polen Hjortejagt med store Hjorte     12.17. og 17.21. september 2019
Polen Hjortejagt med bus                21.26. september 2019
New Foundland store Moose – Top område  5.15. oktober 2019 
Ungarn Dåhjortejagt           12.16. oktober 2019
Kamschatka kæmpe Moose 17.26. oktober 2019
Taxas Whitetail, Pronghorn, Muledeer 20.27. oktober 2019
Gruppetur Letland drivjagt  21.25. november 2019
Spanien Monteria               17.20. januar 2020

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI
T 1 Nytårsdag F 1 Spanien Monteria F 1 M 1 O 1 Kamschatka store Bjørne L 1

O 2 L 3 Spanien Monteria L 2 T 2 14 T 2 Kamschatka store Bjørne S 2

T 3 S 4 S 3 O 3 F 3 Kamschatka store Bjørne M 3 : 23
F 4 M 4 : 6 M 4 10 T 4 L 4 : Kamschatka store Bjørne T 4

L 5 T 5 T 5 F 5 : S 5 Kamschatka store Bjørne O 5 Grundlovsdag

S 6 : Hellig 3 konger O 6 O 6 : L 6 M 6 19 T 6

M 7 2 T 7 T 7 S 7 T 7 F 7

T 8 F 8 F 8 M 8 15 O 8 L 8

O 9 L 9 L 9 T 9 T 9 S 9 Pinsedag

T 10 S 10 S 10 O 10 F 10 M  10 ; 2. pinsedag 24
F 11 M 11 7 M 11 Afrika Musina 11 T 11 L 11 Polen Bukkejagt T 11

L 12 T 12 ; T 12 Afrika Musina F 12 ; S 12 ; Polen Bukkejagt O 12

S 13 O 13 O 13 Afrika Musina L 13 M 13 Polen Bukkejagt 20 T 13

M 14 ; 3 T 14 T 14 ; Afrika Musina S 14 Palmesøndag T 14 Polen Bukkejagt F 14

T 15 F 15 F 15 Afrika Musina M 15 16 O 15 Polen Bukkejagt L 15

O 16 L 16 L 16 Afrika Musina T 16 T 16 S 16

T 17 S 17 S 17 Afrika Musina O 17 F 17 St. Bededag M 17 . 25
F 18 M 18 8 M 18 12 T 18 Skærtorsdag L 18 . T 18

L 19 T 19 . T 19 F 19 . Langfredag S 19 O 19

S 20 O 20 O 20 L 20 M 20 21 T 20

M 21 . 4 T 21 T 21 . S 21 Påskedag T 21 F 21 Længste dag

T 22 F 22 F 22 M 22 2. påskedag 17 O 22 L 22

O 23 L 23 L 24 T 23 T 23 S 23

T 24 S 24 S 25 O 24 F 24 M 24 Sankthansdag 26
F 25 M 25 9 M 25 13 T 25 L 25 T 25 

L 26 T 26  T 26 F 26  S 26  O 26

S 27  O 27 O 27 L 27 M 27 22 T 27

M 28 5 T 28 T 28  S 28 T 28 F 28

T 29 F 29 M 29 Kamschatka store Bjørne 18 O 29 L 29

O 30 L 30 T 30 Kamschatka store Bjørne T 30 Kr. himmelfartsdag S 30

T 31 Spanien Monteria S 31 Sommertid begynder F 31

22 arbejdsdage 20 arbejdsdage 21 arbejdsdage 19 arbejdsdage 21 arbejdsdage 19 arbejdsdage

JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
M 1 27 T 1 : S 1 Kasakhstan Serbisk Råbuk T 1 F 1 S 1
T 2 : F 2 M 2 Kasakhstan Serbisk 36 O 2 L 2 M 2 49
O 3 L 3 Polen Bukkejagt T 3 Kasakhstan Serbisk Råbuk T 3 S 3 T 5

T 4 S 4 Polen Bukkejagt O 4 Kasakhstan Serbisk Råbuk F 4 M 4 45 O 4 ;

F 5 M 5 Polen Bukkejagt 32 T 5 Kasakhstan Serbisk Råbuk L 5 ; New Foundland st. Moose T 5 T 5

L 6 T 6 Polen Bukkejagt F 6 ; Kasakhstan Serbisk S 6 New Foundland st. Moose O 6 ; F 6

S 7 O 7 ; Polen Bukkejagt L 7 Kasakhstan Serbisk Råbuk M 7 New Foundland st. M 41 T 7 L 7

M 8 Afrika Musina 28 T 8 S 8 Kasakhstan Serbisk Råbuk T 8 New Foundland st. Moose F 8 S 8

T 9 ; Afrika Musina F 9 M 9 37 O 9 New Foundland st. Moose L 9 M 9 50
O 10 Afrika Musina L 20 T 10 T 10 New Foundland st. Moose S 10 T 10

T 11 Afrika Musina S 21 O 11 F 11 New Foundland st. Moose M 11 46 O 11

F 12 Afrika Musina M 22 33 T 12 Polen Hjortejagt L 12 New Foundland Ungarn Dåhjort T 12 . T 12 .

L 13 Afrika Musina T 13 F 13 Polen Hjortejagt S 13 . New F. Ungarn Dåhjort O 13 F 11

S 14 Afrika Musina O 14 L 14 Polen Hjortejagt M 14 New Foundland Ungarn        43 T 14 L 12

M 15 Afrika Musina 29 T 15 . S 14 . Polen Hjortejagt T 15 New Foundland Ungarn Dåhjort F 15 S 13

T 16 . Afrika Musina F 16 M 15 Polen Hjortejagt 38 O 16 Ungarn Dåhjort L 16 M 14 51
O 17 L 20 T 17 Polen Hjortejagt T 17 Kamschatka kæmpe Moose S 17 T 17

T 18 S 21 O 18 Polen Hjortejagt F 18 Kamschatka kæmpe Moose M 18 47 O 18

F 19 M 22 34 T 19 Polen Hjortejagt L 19 Kamschatka kæmpe Moose T 19   T 19 

L 20 T 20 F 20 Polen Hjortejagt S 20 Kamschatka Taxas Whitetail O 20 F 20

S 21 O 21 L 20 Polen Hjortejagt M 21 ;  Kamschatka Taxas W.   43 T 21 Gr. tur drivjagt Letland L 21

M 22 30 T 22 S 21 Polen Hjortejagt T 22 Kamschatka Taxas Whitetail F 22 Gr. tur drivjagt Letland S 22 Korteste dag

T 23 F 23  M 22  Polen Hjortejagt 39 O 23 Kamschatka Taxas Whitetail L 23 Gr. tur drivjagt Letland M 23 52
O 24 L 24 T 24 Polen Hjortejagt T 24 Kamschatka Taxas Whitetail S 24 Gr. tur drivjagt Letland T 24 Juleaftensdag

T 25  S 25 O 25 Polen Hjortejagt F 25 Kamschatka Taxas Whitetail M 25 Gr. tur drivjagt Letland 48 O 25 1. Juledag

F 26 M 26 35 T 26 Polen Hjortejagt L 26 Kamschatka Taxas Whitetail T 26 : T 26 : 2. Juledag

L 16 T 27 F 27 S 27 Sommertid slut  Taxas Whitetail O 27 F 27

S 17 O 28 L 28 : M 28 : 44 T 28 L 28

M 18 31 T 29 S 29 T 29 F 29 S 29

T 30 F 30 : M 30 40 O 30 L 30 M 30 1
O 31 L 31 T 31 T 31 Nytårsaften

23 arbejdsdage 22 arbejdsdage 21 arbejdsdage 23 arbejdsdage 21 arbejdsdage 20 arbejdsdage
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Vi er ikke et af verdens største bureauer – ej heller det dyreste, 
men vi er meget tilfredse med at blive kaldt 

”DET BEDSTE JAGTREJSEBUREAU I SKANDINAVIEN” 

Vi bruger vores energi på 
at sælge kvalitetsrejser til den rigtige pris.

Jagtoplevelser 2019
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