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Medlem af rejsegarantifonden nr.:1685 

               England - Duejagt 

 

Vores samarbejdspartner råder over et stort område til duejagt i 

England. Jagten foregår i et område, som ligger omkring 

Birmingham. 
 

Landskabet hvor duerne jages er meget varieret og biotoperne 

afvekslende, dette gør, at hvis vejret er godt med lidt vind og at 

træfsikkerheden er god, så kan der skydes mange duer på sådan en 

dag.  
 

Inkluderet i prisen: 

• 4 dages ophold 

• 3 dages jagt  

• Fri afskydning af duer   

• Bed and breakfast i dobbeltværelse 
 

Pris pr. jæger  995 £   (Ved 2-4 jægere.) 

Ekstra jagtdag og ophold på bed and brekfast 300 £ 
 

Der er to gode perioder for duejagt, den ene er i foråret, fra midten 

af februar til midten af april, hvor duerne trækker på de spirende 

marker. Den bedste periode er fra slutningen af juli til slutningen af 

august her trækker duerne på de høstede marker.  
 

Opholdet er på en af de typiske og meget hyggelige engelsk bed 

and breakfast i nærheden af jagtområdet 
 

Der jages fra dueskjul, med lokkere samt Pigeon magneten alt 

afhængig af hvad skytten vurdere er bedst for at opnå et godt 

resultat. Skytten kører jer ud fra indkvarteringen om morgenen og 

kører jer tilbage om aftenen. Ligeledes sørger han for at tilse jer i 

løbet af dagen og han flytter jer, hvis dette skulle være nødvendigt. 

Han anbefaler fra 2-8 skytter som det mest optimale. 
 

Vi gør for en god ordens skyld opmærksom på, at vejret har en 

meget stor indflydelse på resultatet af duejagten og, at vi ikke giver 

nogen form for garantier på evt. afskydningstal eller vejret i det hele 

taget. Der vil være mulighed for jagt på kaniner og ræve om aften 

imod et gebyr på 60 £ pr. jæger, efter nærmere aftale med vores 

partner på stedet. 
 

Ikke inkluderet: Drikkepenge/tips betales til skytten, transport til og fra England, Firearms Permit 75 £, 

administrationsgebyr 85 £, flybillet, lejebil, enkeltværelse 25 £,- kr. pr. dag, leje af haglvåben 30 £ pr. dag, rejse 

og afbestillingsforsikring. 

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser. Der tages forbehold for trykfejl, ændret priser og 

udsolgte rejser. 

 

Jagtrejser til hele verden...! 
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