
Ungarn	- Jagt på hinder og kalve - Vildsvin & evt. Kronhjort 
 

Jagt og ophold i absolut særklasse - Attraktiv pris 
 

Reviret, hvorpå der kan jages hundyr, er et privat revir, i det sydlige 
Ungarn. Der jages på i alt ca. 32.500 ha. Deraf er ca. 15 % skov og 
resten varierer imellem landbrugsjord og sivområder. 
 
Super jagtarrangement for grupper på optil 8 jægere. 
 
Der er i reviret rigtig gode chancer for at nedlægge hinder/kalve og 
vildsvin, da der er en virkelig god bestand af begge dele. Dette gør det 
utroligt spændende at være på jagt i reviret, da man har gode 
muligheder for på hver pursch at se meget kronvildt. Hjortene i området 
er typisk imellem 5-12 kg 
 
Fantastisk revir til en meget attraktiv pris. 
 
Indkvartering er i et superflot jagthus, som tilhøre området. Der er 13 
værelse til rådighed til gæsterne. Der vil her blive serveret traditionelle 
retter fra det ungarske køkken og der vil være mulighed for at købe 
nogle af de mest udsøgte ungarske rødvine på stedet. Indkvarteringen er 
beliggende midt i jagtområdet.  
 
Imponerende vildtbestand og fremragende indkvartering. 
 
Der kan jage optil 8 jægere på stedet af gangen. Reviret er beliggende 
ca. 220 km sydvest for Budapest. 
  
Inkluderet i arrangementet: 
4 jagtdage  
4 overnatninger 
4 dages fuld pension 
Jagt med egen jagtfører -1:1 
Ophold kat.1 i dobbeltværelse  
Jagttegn, forsikring, våbentilladelse og trofæbehandling                                 
              
Pris pr. jæger 4.950,- kr.  
 
Ikke inkluderet: Drikkevarer, trofæopmålingsgebyr 250,-kr. pr. 
trofæbærende, tolk, evt. hjemsendelse af trofæer, transport i reviret 30 
Euro pr. pürsch, evt. transfer Budapest reviret t/r 360 Euro for gruppen, 
enkeltværelse pr. dag tillæg 295,-kr, evt. flybillet Kastrup/ Budapest t/r 
afregnes til dagspris, rejse og afbestillingsforsikring. 
 
Afskydning efter prisliste som ses nedenfor.  
 
I henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser 
 
Med venlig hilsen 
Jørn Riis 
Aurora Jagtrejser 
Tlf. +45 20638717 
 

www.hunterriis.dk 
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Kronvildt Kr. Tillæg 
    
Hinder og kalve 1.150,-  Anskydning 1250,-kr. 
Optil 3,99 kg 5.950,-   
4,00-4,99 kg 7.100,-   
5,00-5,99 kg 9.975,- + 70,00 pr. 10 g 
6,00-6,99 kg 16.950,- + 70,00 pr. 10 g 
7,00-7,99 kg 23.950,- + 81,00 pr. 10 g 
8,00-8,99 kg 31.995,- + 81,00 pr. 10 g 
9,00-9,99 kg 39.950,- + 180,00 pr. 10 g 
10,00-10,45kg 57.950,- + 280,00 pr. 10 g 
11kg og derover 85.950,- + 565,00 pr. 10 g 
 
Anskudt 50 % af trofæ pris 

  

      
Vildsvin Kr. Tillæg 
Keiler:     
Optil 12 cm 3.000,-  
12-13,99 cm 3.600,-kr  
14-15,99 cm 5.950,-kr  
16- 17,99 cm 7.950,-kr  
18- 19,99 cm 10.950,-kr  
20 cm eller derover 14.050,-kr  
  
Anskudt keiler 4000,-kr 
    
   
   
Rå og lam 590,-kr. pr. stk   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Vildsvin Kr. Tillæg 
So + alle over 50 kg 2.950,-   
Unggrise optil 20 kg  1.000,-   
20 - 49 kg 1.890,-   
Anskudt vilsvin 1.250,-kr.     
    
    
      
	
Trofæopmålingsgebyr	for	kronhjort	og	keiler	250,-kr.	pr.	stk.		
Trofæopmålingsgebyr	for	råbukke	225,-kr.	pr.	stk.		
	

 


