Ungarn muflon og dåhjort
Her kan dine drømme blive virkelighed

Et af revirerne, hvorpå vi tilbyder denne jagt er beliggende
ca. 35 km fra lufthavnen i Budapest.
Reviret er på ca. på ca. 9.000 ha. deraf er ca. 5.900 ha
skov resten er marker samt brakmarker. Reviret er
beliggende i en meget smuk natur som er vekslende
imellem mindre til lettere kuperede områder. Der er i
reviret gode chancer for at skyde muflon, dåvildt kronvildt
og vildsvin.
Det anbefales at jage i oktober, november, december,
januar og februar
Muflonen er i brunst fra ca. 25 oktober til midt november.
Dåhjorten fra 10-30 oktober. Dåhjortene er fra ca. 2,5-4,0
kg. Muflon i dette område er fra ca. 60-90 cm i størrelse.
Der er under jagten også gode muligheder for at skyde
hundyr.
Der er i reviret mulighed for at lave en max. størrelse på
hvor stor muflon man vil skyde dog minimum 75 cm. På
dåhjort minimum 3,50kg.
Indkvartering vil foregå i et af revirets jagthuse som ligger
midt i jagtområdet, evt. som det der ses på billedet.
Inkl. i alle pakker:
4 opholdsdage, 4 dages fuld pension,
3 jagtdage, jagtføring 1:1,
ophold Kat.1 i dobbeltværelse, 4 stjernet jagthus
Pakke 1. Muflon 65-69,99 cm eller dåhjort 2,5-2,99 kg
I alt 15.350,-kr.
Pakke 2. Muflon 70-74,99 cm eller dåhjort 3-3,49 kg
I alt 19.100,-kr.
Pakke 3. Muflon 75-79,99 cm eller dåhjort 3,50-3,75 kg
I alt 23.650,-kr.
Pakke 4. Muflon 80-84,99 cm eller dåhjort 3,76-4,00 kg
I alt 27.750,-kr.
Ikke inkluderet: administrationsgebyr 950,-kr, drikkevarer,
kørsel i revir 30 euro pr. pursch, transfer fra lufthavn,
hjemtransport af trofæer, enkeltværelse tillæg 235,-kr pr.
opholdsdag, trofæopmålings gebyr, rejse og
afbestillingsforsikring.
1..Tilbagebetaling ved ingen muflon/dåhjort, 7.250,-kr.
2.Tilbagebetaling ved ingen muflon/dåhjort, 9.900,-kr.
3.Tilbagebetaling ved ingen muflon/dåhjort, 15.250,-kr.
4.Tilbagebetaling ved ingen muflon/dåhjort, 19.250,-kr.
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Yderligere afskydning efter prisliste
Alle trofæer, som nedlægges i Ungarn skal trofæopmåles på
et af de regionale opmålingskontorer.
I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora
Jagtrejser.
Kronvildt
Optil 3,99 kg
4,00-4,99 kg
5,00-5,99 kg
6,00-6,99 kg
7,00-7,99 kg
8,00-8,99 kg
9,00-9,99 kg
10,00-10,99kg
11kg og derover

Kr.
6.950,8.950,10.950,15.950,25.950,35.900,46.900,59.900,79.850,-

Tillæg

Kr.

Tillæg

2.950,4.400,6.750,8.950,12.950,16.890,-

+ 118,- pr.mm o/120 mm
+110,- pr.mm o/140 mm
+ 200,- pr.mm o/160 mm
+ 197,- pr.mm o/180 mm
+ 550,- pr.mm o/200 mm

11.950,12.750,19.900,29.950,-

+710,- pr. cm over 70 cm
+1.050,- pr. cm over 80 cm
+1.950,- pr. cm over 90 cm

Anskudt 50 % af trofæ
pris
Vildsvin
Keiler:
Op til 12 cm
12 cm
14 cm
16 cm
18 cm
20 cm

+ 50,00 pr. 10 g
+ 70,00 pr. 10 g
+ 70,00 pr. 10 g
+ 100,00 pr. 10 g
+ 180,00 pr. 10 g
+ 220,00 pr. 10 g
+ 485,00 pr. 10 g
Hind og kalv 1.450,-kr.

Anskudt 50 % af trofæ pris
Rå og lam 750,-kr.
Muflon
0-69,99 cm
70-79,99 cm
80 -89,99 cm
90 eller større
Muflon får og lam 950,kr pr. stk
Vildsvin
50 kg og større
Unggrise
20 - 49,9 kg
Smågrise
indtil 19,9 kg
Anskudt 50 % af trofæ
pris

Kr.
2.990,-

Dåhjort
0,00-2,49kg
2,50-2,99kg
3,00-3,49kg
3,50-3,99kg
4,00-4,49kg
Anskudt 50 % af
trofæprisen
Då og dåkalv

Kr.
7.950,7.950,9.950,15.450,23.950,-

Tillæg

1.750,950,-

950,-kr

Tillæg
+
+
+
+

60,00 pr. 10 g
107,00 pr. 10 g
180,00 pr. 10 g
650,00 pr. 10 g

Anskudt er lig med nedlagt

Trofæopmålingsgebyr for kronhjort, muflon, dåhjort og keiler 350,-kr. pr. stk.
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