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Vores partner råder over 2 forskellige områder til jagten på 

Whittail. Et område ved Henly og et ved Roby i Texas. 
 

Inkluderet i prisen: 

• 4 dages ophold 

• 3 dages jagt   

• 1 Whittail optil 110 (Boone og Crockett gross score) 

• Fuld forplejning  

• Dobbeltværelse 

• Jagtføring 2:1 

• Al transport i jagtområdet   

• Transfer lufthavn/jagtområdet t/r 
 

Pris i alt  2.750 USD pr. jæger. 
 

Området ved Henly på ”THE RANCH” bruges oftest når 

man vil have mulighed for at jage gode whitetail trofæer. 

Området ligger i nærheden af Austin som det er muligt at 

flyve til. 
 

Gode muligheder for meget stærke trofæer. 
 

Vores partner bruger foderautomater hvortil Whitetailen 

ynder at komme for at få tilskud til dagens foder. 
 

Der jages fra skjul som er sat op ved foderautomaterne og 

der kan ligeledes pursches i området. 
 

Der er også mulighed for at jage kalkun, bobcat og vildsvin 

i det samme område. 
 

Gode muligheder for Kalkun, Bobcat og Vildsvin 
 

Man indkvarteres i familiens farmhus som ses længere 

nede i tilbuddet der serveres en rigelig og god kost under 

hele opholdet. 
 

Jagtsæsonen er fra den første weekend i november til den 

første weekend i januar 
 

Ikke inkluderet i prisen: Flybillet, Administrationsgebyr 

150 USD, klargøring af trofæer til transport ved 

konservator, hjemtransport af trofæer, alkoholiske 

drikkevarer, drikkepenge, flybillet, evt. tillæg for 

enkeltværelse 220,- kr. pr. nat, evt. tillæg for jagt 1:1 i alt 

450 USD, jagtrejse og afbestillingsforsikring. 

Govermentfee 315 USD 
 

Tillæg: 20 USD for hver point over 110 CIC Boone and 

Crockett gross score 
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