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Rumænien - Kronhjort 
Måske noget af Rumæniens bedste hjortejagt. 

  

I Rumænien kan vi på mange forskellige områder tilbyde 

noget af Rumæniens bedste hjortejagt. Vi samarbejder med 

statsrevirer og foreningsrevirer i hele Rumænien.  
 

Inkluderet i prisen: 

• 5 dages ophold  

• 4 dages jagt  

• Egen jagtfører - 1:1 

• Fuld forplejning 

• Dobbeltværelse 

• Al kørsel i reviret  

• Afkogning og rengøring af revir  
 

Pris pr. jæger 8.990,-kr. 
 

En god mulighed for hjortejagt på kronhjorte imellem 8-12 

kg og endda større hvis man har godt jagtheld. 
 

Trofæafgifter - Kronhjort 

   Optil   8,00 kg.       21.990,-kr..   

   8,01 -  9,00 kg        26.990,-kr.   

   9,01 -10,00 kg        33.950,-kr.  

  10 kg og større        38.950,-kr. 
 

Mulighed for virkelig stærke kronhjorte. 
 

Områderne kan vælges som flade/lettere kuperet og kuperede 

områder som kræver en fysik over gennemsnit. 

Når man har skudt sin kronhjort er det muligt at jage videre på 

vildsvin hvis man har ønske om dette. Vi ville nok vælge et 

område i det nordvestlige Rumænien alt afhængig af 

jagtgæsternes fysik. 
 

Fantastiske revirer og imponerende vildtbestande. 
 

Typisk indkvarteres der på et lille hyggeligt hotel eller et 

jagthus i jagtområdet. Ofte bruges også et af de simplere 

jagthuse i bjergene for overnatning, for ikke at skulle bruge 

for meget tid og energi på at gå op og ned af bjerget. 

Der serveres under opholdet rigelig og god mad fra det 

rumænske køkken. 
 

Billederne viser et par kapitale kronhjorte som er skudt i 

det nordøstlige Rumænien . 
 

I dette revir er der plads til 3- max. 4 jægere af  gangen. 
 

Bedste termin for brunstjagt er ca. 20-30 september. 
 

Det er vigtigt ved booking at meddele hvilken størrelses hjorte  

man gerne vil have mulighed for at jage og hvilken fysik man  

har, så vi kan vælge det rigtige område til netop din jagt. 
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Ikke inkluderet: Drikkevarer, drikkepenge, administrationsgebyr 950,- pr. jæger, transfer Budapest til reviret 

t/r, enkeltværelse 175,-kr. pr dag, hjemtransport af trofæer, transport til og fra Rumænien, rejse- og 

afbestillingsforsikring. Anskydning kronhjort 7.500,-kr. Forbiskud kronhjort 150 EUR  
 

Ekstra jagt og opholdsdag inkl. kørsel i revir 1.550,-kr. 
 

Afskydningspriser på ikke brækkede vildsvin og keilere: 

Optil 59,99 kg                 1.650,-kr. pr. stk. 

60 kg eller større             2.850,-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 
 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser 

Der tages forbehold for trykfejl, ændret priser og udsolgte rejser. 
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