Rumænien - Brunbjørn
Fantastisk bestand af Brunbjørn på et af Europas bedste områder.
I Rumænien har vi mulighed for at arrangere jagt på brunbjørn i
flere forskellige revirer, alle steder i disse revirer er succesraten
meget høj. Rumænien er medlem af CITES og trofæet kan
eksporteres uden problemer.
Bestanden af brunbjørn i de forskellige revirer er god og der er
overalt en god mulighed for at skyde brunbjørn fra 350-450 CIC
point, ja og endda større, hvis dette måtte være ønsket.
Meget stor succesrate på Brunbjørn
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.
Der jages på revirer som ligger fra ca. 10.000-24.000 ha.
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 størrelse bjørnen
har.
Jagtperioden er mest optimal fra den 1. marts til den 15. maj
og igen fra den 15. september til den 31. december.
Opholdet under jagten er mulig i et af de mange flotte jagthuse i de
forskellige revirer eller på hotel.
Inkluderet i prisen:
4 dages ophold
3 dages ophold
Fuld forplejning
Ophold i dobbeltværelse
Egen jagtfører - 1:1
Rumænsk jagttegn
Tolk på ankomst og afrejsedagen

Pris pr. jæger 10.850,-kr.
Med venlig hilsen
Jørn Riis
Aurora Jagtrejser
Tlf. +45 20638717

www.hunterriis.dk

Medlem af rejsegarantifonden med nr. 1685

Pt. Er der jagtforbud på bjørn og ulv. Vi håber at dette ophæves snarest da der er mange
skrevet op på venteliste. Meld dig også på da der ellers måske kan gå lang tid inden det bliver
din tur
Vi anbefaler en langsigtet planlægning og booking i god tid da licenserne normal hurtigt bliver solgt
hurtigt. Specielt hvis man har ønske om en rigtig stor bjørn, skal man være tidligt ude, da mange går
med dette ønske.
Ikke inkluderet: Alkoholiske drikkevarer, drikkepenge, veterinærdokumenter, Cites dokument,
enkeltværelse 185,-kr. pr. opholdsdag, transfer fra lufthavn til reviret t/r 1 Euro pr. kilometer,
hjemtransport og forsendelse af trofæer, kørsel i reviret afregnes direkte 1 Euro pr. km, transport til og
fra Rumænien, rejse- og afbestillingsforsikring.

Bjørnen på dette billede opnåede 471 CIC point

Brunbjørn
15 Sept.- 31 Dec., 15.Marts - 14. Maj.
Optil 349 CIC point
350 - 399,9 CIC point
Over 400 CIC point
Anskudt
Forbiskud

4590 EURO
6350 EURO
6350 EURO
2000 EURO
250 EURO

+ 70 EURO/Pr. CIC point

Afskydningspriser på ikke brækkede vildsvin og keilere:
Optil 59,99 kg 1.450,-kr. pr. stk.
60 kg eller større 2.650,-kr. pr. stk.
Keiler optil 12 cm 2.450,-kr. pr. stk.
Keiler fra 12,01-16 cm 3.450,-kr. pr. stk.
Keiler fra 16,01-20 cm 5.450,-kr. pr. stk.
Keiler fra 20,01 cm 6.950,-kr. pr. stk. + 140,-kr. pr. mm over 20 cm
Ulv:
Wildkat:
Ræv:

1900 EURO + licens 200 Euro - Anskudt: 200 EURO - Forbi skud 100 EURO
190 EURO + licens 100 Euro - Anskudt:
50 EURO

Anskudt:

25 EURO - Forbi skud: 50 EURO
20 EURO

