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Hjortejagten kan foregå på 1 spændende revir som 

ligger i fornuftig afstand af Lufthaven Varna i 

Bulgarien, hertil flyves med Lufthansa 

 
I dette område af Bulgarien er brunsten normalt på 

sit højeste fra ca. 10-25. september.  

 

Reviret er bestående skov, marker, enge og remiser. 

Området er et lettere kuperet terræn, her har de en 

rigtig god bestand af kronvildt, vildsvin og råvildt 

Området er helt fantastisk og utrolig spændende at 

jage i.  

 

Hjortene, som nedlægges, er typisk ca. 5–12 kg.  

Med lidt held kan der også være større hjort. 

Reviret er helt unikt hvis man vil have muligheden 

for at se og opleve en god brunst og se og skyde 

nogle store flotte og fine hjorte.  

 

Det er optimalt at der kan jage 5 jægere på reviret 

på samme tidspunkt på hjortejagt. 

Indkvarteringen er i området jagthus som er af en 

rigtig fin standard og som ligger meget central i 

forhold til jagten.  

 

Her vil I få en god og rigelig forplejning som er 

med til at gøre opholdet til en god oplevelse. 

 

6 dages ophold i dobbeltværelse, inkl. fuld 

forplejning 

5 dages jagt jagtføring 1:1 

Trofæbehandling/afkogning, tolk under opholdet 

Kørsel i reviret under jagten 

Pris pr. jæger ved 1. jæger 13.100,-kr.  

Pris pr. jæger ved 2 eller flere jæger 11.950,-kr. 

 

Ikke inkluderet i prisen: Alkoholiske drikke, 

transfer fra lufthavnen til jagtrevir t/r 0,7 euro pr 

km pr. bil, enkeltværelse tillæg 225,- kr. pr. dag, 

drikkepenge, hjemtransport af trofæer fra 

Bulgarien, administrationsgebyr 950,-kr pr. jæger, 

leje riffel 30 euro pr. dag + AMO, jagtrejse- og 

afbestillingsforsikring. 

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser 
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Trofæpriser  
 

Kronhjorte: Pris: Evt. tillæg: Vildsvin: Pris: Evt. tillæg: 

Optil 3,99kg 4.800,-  Keilere (orner):   

Fra 4,00 kg 5.500,- + 24,50,- pr 10 g  Til 13,9 cm 2.450,- kr.  

Fra 5,00 kg 7.950,- + 40,00,- pr 10 g Fra 14 cm 

Fra 16 cm 

3.300,- kr. + 

4.150,- kr. + 

44,- kr. pr. 1mm. 

80,- kr. pr. 1mm      Fra 6,00 kg 11.950,- + 50,40,- pr 10 g 

Fra 7,00 kg 16.990,- + 78,60,- pr 10 g Fra 18 cm 5.750,- kr. 125,- kr. pr. 1mm 

Fra 8,00 kg 24.850,- + 81,00,- pr 10 g Fra 20 cm 8.250,- kr. 170,- kr. pr. 1mm 

Fra 9,00 kg 32.950,- + 100,00,- pr 10 g Fra 22 cm 11.650,- kr. 225,- kr. pr. 1mm 

Fra 10,00 kg 42.950,- + 260,00,- pr 10 g Unggrise:   

Fra 11,00 kg 68.950,- + 340,00,- pr 10 g Optil 1 år.    550,- kr.  

Fra 12,00 kg 102.950,- + 670,00,- pr 10 g 1-2 år 1.350- kr.  

   so 3.500,- kr.  

Anskydning:      

Kronhjort 50 % af vuderet 

pris/vægt 

 .    

Hind og kalv    1290,- kr.     

Dåhjorte    3.450,- kr.  

    3.850,- kr.  

   Anskydning :   

   1 og 2 år   1.350- kr.  

   so   3.500- kr.  

Då og dåkalv .  Keiler anskydning    5.000,- kr.  

 

Revirets beliggenhed 


