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Et af revirerne, hvorpå der kan jages bævere hedder Lubana og der 

er plads til i alt 6 jægere på reviret af gangen til bæverjagten. 
 

Spændende og udfordrende jagt 

 
Reviret er på i alt ca. 22.000 ha og et meget spændende revir som 

har mange forskellige biotoper. Der er skov, marker, enge med græs, 

brakmarker og siv samt mange mindre og større remiser med mange 

å løb samt mindre floder. 
 

Inkluderet i prisen: 

• 4 opholdsdage 

• 3 jagtdage 

• 2 bævere uanset størrelse 

• Jagtføring (2:1) delvis jagt på egen hånd 

• Fuld forplejning 

• Dobbeltværelse 

• Transfer fra Riga til jagtområde t/r 

• Al transport i reviret 

• Tolk 

• Trofæbehandling 

Pris pr. jæger  7.490,-kr.  (Ved min. 2 jægere.)  
 

Der er på revirerne en god bestand af bævere, råvildt, samt en fin 

bestand af vildsvin, bukkene er her imellem 200 – 350 g, større 

bukke kan forekomme.  
 

Indkvarteringen vil være ca. midt i reviret i revirets jagthus som er et 

nyere og meget flot jagthus, der er en dejlig sø ved huset og der kan 

slappes af i meget rolig omgivelser imellem morgen og aften jagten 

(se billede). 
 

Der vil her blive serveret rigeligt med god mad og drikke fra det 

lettiske køkken. Der er også andre revirer hvor jagten er mulig, 

indkvarteringen spænder fra privat, jagthus og til hotel. 
 

Bæverjagten er bedst i april måned i Letland og jagten kan også kombineres med vildsvinejagt, disse afregnes 

efter prisliste. 

Bedste tidspunkt for jagt på bæver er fra den ca. 15. marts til ca. 15. april.  
 

Ikke inkluderet:  

Alkoholiske drikke, særordning 950,-kr, drikkepenge, Lettisk jagttegn 500,-kr, flybillet ca. 2.500,-kr. samt rejse 

og afbestillingsforsikring.  
 

Yderligere afskydning efter gældende prislisten. 
 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser 

Der tages forbehold for trykfejl, ændret priser og udsolgte rejser. 
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Ved tilmelding betales der 3.500,-kr i depositum - 2. depositum betales senest 60 dage før afrejse 
 

Ekstra bæver 650,-kr pr Stk. hvis flere licenser er ledige 
 

Vi skal senest 1 måned før afrejse modtage kopi af jagttegn, pas de to sider med billede samt af våbentilladelse, 

dette bruges til udstedelse af lettisk jagttegn. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Unggrise, søer og keilere   

 0 - 50 kg 1.450,- 

50 -100 kg 1.995,- 

100 kg > 2.995,- 

keilere,    

140 - 159 mm 2.950,- 

160 -179 mm 
                                                                    

3.990,- 

180 - 189mm     5.990,- 

190 - 199mm 
                                            

7.900,- 

200 mm > 9.900,- 
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