Rumænien - Drivjagt på Vildsvin - 25-29. Oktober 2019
SPECIALTILBUD - STOR AFSKYDNING - TOPREVIR
Special drivjagt på mange vildsvin i Rumænien er en
oplevelse for sig. Her kan man være heldig at skyde
mange vildsvin hvis vejret er med en når man er på jagt
og skydefærdighederne rækker.
Inkluderet i prisen:
• 4 opholdsdage
• 3 jagtdage
• INCL. 60 VILDSVIN FOR GRUPPEN
• Fuld pension
• Ophold Kat.1 i dobbeltværelse
• Transport i jagtområdet.
• Afkogning af trofæer

Specialpris pr. jæger 17.950,- kr. (Ved 14. Jægere)
En gruppe på 12-14 jægere, kan hvis alt flasker sig have
mulighed til at skyde fra ca. 60-100 vildsvin på denne
drivjagt da det er den første der afvikles i reviret. Der har
endda været grupper som har skudt flere end 100 vildsvin
på 3 dages jagt
I 2018 er der leveret nogle helt fantastiske resultater.
På denne drivjagt forventes der at der kan skydes imellem
60-100 vildsvin ved 14 jægere. I løbet af en drivjagtsdag
har man oftest imellem 2-4 drev.
Book NU, hvis du vil med på denne eksklusive drivjagt
i et af Europa`s mest spændende jagtlande
Man flyver til Budapest og herfra køres der med
minibusser til hotellet som ligger i byen Carei i
Rumænien.
REJSELEDER FRA KONTORET DELTAGER PÅ
DENNE TUR…!!
Ikke inkluderet: Drikkevarer, administrationsgebyr 950,kr, tolk, transfer uden for jagtområdet og transfer fra
lufthavnen 400,-kr ved 14 deltagere, enkeltværelse tillæg
165,-kr pr. dag, drikkepenge, evt. hjemsendelse af trofæer,
rejse og afbestillingsforsikring. Ved ulige antal jægere kan
der opkræves tillæg for enkeltværelse
Ved flere end 60 vildsvin betales der 200,-kr. ekstra pr. vildsvin uanset størrelse (Også Keiler) pr. jæger ved 14
jæger.
Anskudte dyr tæller som nedlagt
I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser
Med venlig hilsen
Jørn Riis
Aurora Jagtrejser
Tlf. +45 20638717
SE FLERE TILBUD PÅ: www.hunterriis.dk

Jagtrejser til hele verden…!!
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