Duejagt - Irland
Fri afskydning - Ophold med fuld forplejning
Vores samarbejdspartner råder over et stort område I Irland ca.
100.000 acres, som ligger ca. 1½ times kørsel sydøst fra Dublin
lufthavn. Indkvarteringen er i nærheden af jagtområde i vores
partners lodge.
Landskabet hvor duerne jages er meget varieret og biotoperne er
meget afvekslende, dette gør, at hvis vejret er godt med lidt vind og
at træfsikkerheden er god, så er der god mulighed for at skyde
mange duer og krager på sådan en dag.
Der er to gode perioder for jagten, den ene er i foråret er fra midten
af februar til midten af april, hvor duerne trækker på de spirende
marker. Den bedste periode er fra slutningen af juli til slutningen af
august her trækker duerne på de høstede marker.
Der jages fra due skjul, med lokkere. Skytten køre jer ud fra
indkvarteringen om morgenen og kører jer tilbage om aftenen.
Ligeledes sørger han for at tilse jer i løbet af dagen og han flytter
jer, hvis dette skulle være nødvendigt. Han anbefaler fra 4 skytter
som minimum.
Vi gør for en god ordens skyld opmærksom på, at vejret har en
meget stor indflydelse på resultatet af duejagten og, at vi ikke giver
nogen form for garantier på evt. afskydningstal eller vejret som har
stor betydning for hvor meget duerne/fuglene trækker rundt på
markerne.
Jagtarrangement, som indeholder:
4 dages ophold i dobbeltværelse
3 dages duejagt med fri afskydning
Fuld forplejning i flot lodge
Al kørsel i forbindelse med duejagten

Pris pr. jæger 8.900,- kr. v/min 3 jæger.
Ikke inkluderet. Flybillet Dublin t/r (dagspris), patroner, transfer
lufthavnen/jagtområdet t/r, kontor og administrationsomkostninger
1.650,-kr, drikkepenge ca. 20 Euro pr. dag, rejse og afbestillingsforsikring
I øvrigt i henhold til Aurora Jagtrejsers generelle betingelser.
Med venlig hilsen
Jørn Riis
Aurora Jagtrejser
Tlf. +45 20638717
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