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Tyrkiet hører i dag til et af de lande hvor jagten på store 

keiler afvikles med stor succes. Dette skyldes blandt andet 

den stigende vildsvinebestand samt en meget professionel 

jagtorganisation. 
 

Den gennemsnitlige længde på keiler tænderne er imellem 17-23 

cm, og hvert år nedlægges der et stort antal af medalje keilere. 

Derunder også mange guldmedalje keilere på 24-30 cm er ingen 

sjældenhed.De tyrkiske vildsvin kan opnå en kropsvægt på over 

300 kg. Det er dog ofte set at mindre keilere i kropsvægt har haft 

de største tænder. 
 

Inkluderet i prisen: 

• 4 dages nattejagt 

• 5 dages ophold med morgenmad i 3-4 stjernet hotel 

• Inkl. 1 keiler imellem 22-23,9 cm 

• Transfer til jagtområdet t/r fra hotel 

• Al transport i reviret 

Pris pr. jæger   9.950,- kr. ved jagt 3:1 (pris ved minimum 3 keiler ved hver jæger)                                                               

Pris pr. jæger 10.850,- kr. ved jagt 2:1 (pris ved minimum 3 keiler ved hver jæger)                                                           

Pris pr. jæger 12.450,- kr. ved jagt 1:1 (pris ved minimum 3 keiler ved hver jæger)  
 

Det anbefales også at der er fuldmåne under afvikling af jagten. 

Der er under disse jagter jagtføring 1:1 eller 2:1. Under en 5 

dages jagt kan der forventes gennemsnitligt 2-6 skudchancer på 

gode stærke keilere. Der jages kun aften og nat. Man lejer 

Guidens riffel som er med natkikkert. 
 

Virkelig gode muligheder for at nedlægge stærke Keilere 
 

Jagtområderne er beliggende ved Bodrum, Mamaris, Antalya, 

Didim og Fethiye. Områderne er lettere kuperet i ca. 800 

meters højde, landskaber er overalt præget af mange mindre 

buske. 
 

  Indkvarteringen kan selv vælges af kunden eller vi kan være behjælpelige  

  med dette. Der bookes altid et godt og pænt hotel efter tyrkiske forhold.  

  Indkvarteringen vælges i jagtområdet for at minimere den daglige  

  transfer til jagten. Bodrum området bruges oftest af jægere, som har  

  ledsager med. Der er her mulighed for indkvartering på hotel, hvorfra  

  man afhentes af sine jagtfører. Her skal der dog forventes lidt transfer 

  tid for at komme til de gode jagtområder med store keilere. 

 

Hvis det ønskes er der mulighed for at blive indkvarteret på et hotel ud til  

kysten. Dette hvis man ønsker at have familien med, prisen er afhængig  

af hvilken tid på året man vil afsted. Uempen herved er at man skal regne 

med minimum 1 time eller mere transfer tid til jagtområdet hver aften.  

Lad os høre hvad der ønskes og vi kan sammen 
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Ikke inkluderet i prisen: Yderligere trofæafgifter som nedenfor, drikkepenge, afkogning af trofæ 40 Euro pr. 

stk., veterinærcertifikat og eksportpapir samt hjemforsendelse, leje af riffel 160 euro med natkikkert inkl. AMO, 

rejse og afbestillingsforsikring.  

Trofæafgifter for keiler:  

  Keiler under 20 cm betales der ikke for (guiden bestemmer hvornår de må skydes)    

  20,0 - 21,9 cm ........................................................  €     1.250,--  

  22,0 - 23,9 cm ........................................................  €     1.550,-- 

  24,0 - 25,9 cm ........................................................  €     1.850,--    

  med 26 cm og mere ................................................ €      2.650,-- 
 
  Keiler ankudt pr. stk..................................................€        600,-- 

 
 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser 
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