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Hvor vi kan tilbyde denne jagt på Muflon er på reviret ”Planicko”, som 

ligger ca. 1,5 timers sydvest for Prag. Reviret er på ca. 20.000 ha. og deraf 

er ca. 90 % skov og ca. 10 % er marker, remiser osv. Der er i reviret en god 

bestand af Muflon, vildsvin og kronvildt. Af de mufloner som nedlægges 

er ca. 50 % under 80 cm og de sidste 50 % over 80 cm. 
 

Inkluderet i prisen: 

• 3 opholdsdage  

• 3 jagtdage  

• Fuld forplejning  

• Dobbeltværelse 

• Egen jagtfører - 1:1 

• Tolk og rengøring af trofæ  

• Tjekkisk jagttegn, jagtindbydelse, kørsel i reviret. 

 

Trofæafgift:  
Muflon optil 60 cm                                 13.450,- kr. 

Muflon med (60-69,99 cm)                18.990,- kr. 

Muflon med (70-79,99 cm)                25.750,- kr. 

Muflon med (80-ca.110 cm)                 36.490,- kr. 
 

Reviret er beliggende i en flot og meget smuk natur, som imellem er let 

kuperet til kuperet. Jagten udøves som pürschjagt og jagt fra hochsitz.  
 

Muflonen er i brunst fra ca. 15. November 
 

Indkvarteringen vil foregå i revirets jagthus som er beliggende ca. 10 km, 

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

tjekkiske køkken. Jagten er også mulig på reviret Melnik, reviret vælges 

efter hvor stor muflon der ønskes nedlagt. 
 

Jagten på Muflon er mulig fra den 1. august til den 1. Februar. 
 

Der er mulighed for at booke Muflon i en af de 4 forskellige størrelser, ved 

booking meddeles hvor stor muflon der ønskes pga. revirets forberedelser. 

Hvis der ønskes garanti bedes dette meddelt ved booking 
 

Hvis der under jagten er mulighed for det, kan der skydes et gratis 

vildsvin optil 49,99 kg. 
 

Ikke inkluderet: Flybillet købes til dagspris til Prag, drikkevarer, evt. 

hjemsendelse af trofæ, evt. transfer Prag/reviret t/r 1 bil 260 Euro t/r, 

administrationsgebyr 950,-kr, drikkepenge, rejse og 

afbestillingsforsikring, ingen tilbagebetaling hvis ikke vildsvinet skydes.  

 

Afregning følger i henhold til opmåling af trofæets størrelse på dagen 

hvor det er skudt. Kunden er med til denne opmåling og bekræfter 

med sin underskrift på protokollen, som vil danne grundlag for 

afregning 
 

Anskydning = Nedlagt 
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Muflon: 

Jagten på muflon er mulig fra den 1. august til den 1. februar  - Muflonen er i brunst fra ca. den 15. november.  
 

Dåhjort: 

Dåhjort er i brunst fra ca. 15 oktober, og der er mulighed for dåhjorte imellem 2,5-3,5 kg i reviret.  
 

Ikke inkluderet: Flybillet købes til dagspris til Prag, drikkevarer, evt. hjemsendelse af trofæ, evt. transfer 

Prag/reviret t/r 1 bil 260 Euro t/r, administrationsgebyr 950,-kr, drikkepenge, rejse og afbestillingsforsikring, 

ingen tilbagebetaling hvis ikke vildsvinet skydes.  
 

Jagtføringen/jagten slutter når der ikke ønskes flere dyr nedlagt 

For øvrige vildtarter forhør om mulighederne. 
 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser 

 

Prisliste Kr. Tillæg 

Keiler:   

Op til 12,00 2.960,- kr.  

12,00-13,99 cm 3.460,- kr. + 47,- kr. pr. mm 

14,00-15,99 cm 4.950,- kr. + 47,- kr. pr. mm 

16,00-17,99 cm 5.950,- kr. + 92,- kr. pr. mm 

18,00-19,00 cm 8.650,- kr. +159,- kr. pr. mm 

20 cm og op efter 15.950,- kr. +345,- kr. pr. mm 

   

Smågrise 990,- kr. pr. stk.  

Überlaufer 1.760,- kr. pr. stk.  

Søer 4.500,- kr. pr. stk.  

   

Kronhjorte:   

0,00-1,99 kg 2.800,-  

2,00-2,99 kg 6.100,-  

3,00-3,49 kg 7.205,-  

3,50-4,99 kg 8,300,-  

5,00-5,99 kg 10.100,- + 27,00 pr. 10 g o/5,0 kg 

6,00-6,99 kg 15.750,- + 39,00 pr. 10 g o/6,0 kg 

7,00-7,99 kg 24.850,- +280,00 pr. 10 g o/7,0 kg 

   

Hinder og kalve 1.350,- kr. pr. stk.  

Dåkalv 850,- kr. pr. stk.  

Då 1.050,- kr. pr. stk.  

   

Dåhjorte:   

Op til 1,49 kg 2.550,- kr. pr. stk.  

1,50-1,99 kg 3.650,- kr. pr. stk.  

2,00-2,49 kg 4.650,- kr. pr. stk. + 30,- kr. pr. 10 g 

2,50 kg 6.690,- kr. pr. stk. + 39,- kr. pr. 10 g 

3,00 kg 8.460,- kr. pr. stk. + 95,- kr. pr. 10 g 
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