England - Muntjak & CWD
Jagten, vi kan tilbyde, ligger midt imellem Birmingham og
Oxford. Der er her mulighed for at jage på 200.000 acres.
Områderne er med meget afvekslende biotoper. Dette sammen
med et mildt klima gør, at der findes en en rimelig bestand af
CWD, Muntjac, råvildt samt dåvildt.
Inkluderet i prisen:
• 3 dages ophold
• 3 jagtdage med morgen- og aften pürsch (6 outings)
• Jagtføring 1:1 (evt. på egen hånd eller fra hochsitz)
• Bed and breakfast i dobbeltværelse
• Transport under jagten

Pris pr. jæger 1.350 £
Muligheden er god for jagt på den spændende Muntjac som
måske et af de sjoveste dyr at jage, man skal ikke tage fejl blot
fordi det er et lille dyr, de står ikke sådan lige stille blot for at
blive nedlagt, der er også mulighed god mulighed for Chinese
Waterdeer.
Hos vores partner nedlægges der mange medalje Muntjac
samt medalje Chinese Waterdeer hvert år.
Indkvarteringen foregår på et hyggeligt hotel et andet sted i
nærheden af jagtområdet.
Se den nye filmen fra ULL Hunting den er filmet i vores
jagtområder med vores gæster, det er her vi tilbyder denne
jagt.
Muntjac:
Ikke medalje
Bronze
Sølv
Guld

450£
750£
850£
1000£

Chinese Waterdeer:
Alle optil bronze
Bronze
Sølv
Guld

650£
800£
900£
1100£

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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England - Muntjak & CWD
Ikke inkluderet i prisen:
Drikkepenge, administrationsgebyr 70 £ pr. jæger, trofæafgifter,
flybillet, leje bil eller alternativ transfer, cape af skudt dyr 40 £,
afkogning af trofæer 50 £, fire arms certifikat 70 £, leje af våben,
enkeltværelse 30 £ pr. dag, rejse eller afbestillingsforsikring. Ved
ulige antal jægere kan der opkræves tillæg for enkeltværelse.
Venligst giv besked, hvis vi skal booke evt. fly samt leje bil til jer.
Vi skal, hvis der ikke ønskes lejevåben have det originale EUVåbenpas tilsendt for at få udstedt Firearms Permit senest 60 dage
før afrejse.
Der betales 5.000,- kr. pr. deltager ved tilmelding.
Restdepositum betales 60 dage før afrejse.
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