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Det ene af revirerne, hvorpå vi tilbyder denne 

dåhjortejagt er beliggende ca. 180 km syd/øst for 

Budapest, lige inde i Rumænien. De er på ca. 9.000 ha. 

deraf er ca. 5.000 ha skov. 

 

Inkluderet i tilbuddet. 

• 3 jagtdage  

• 3 dages pension 

• Jagtføring 1:1 

• Dobbeltværelse  

• Inkl. 1 dåhjort uanset størrelse (ca. 3-4 kg) 

• Inkl. kørsel i reviret under jagten 

• Jagttegn, våbentilladelse og trofæbehandling                            

I alt 14.950,- kr. pr. jæger.  
 

Reviret er beliggende i en meget smuk natur. Der er i 

revirer gode chancer for at skyde dåhjort samt at 

opleve den spændende brunst på dåhjorten, der er en 

også en lille bestand af vildsvin i revirerne.  
 

Dåhjortene som skydes er typisk 3,0-4,0 kg enkelte 

større, der skydes årligt ca. 20 dåhjorte i dette 

område. 
 

Indkvartering kan være jagthus i reviret hvis dette er 

ledigt eller på en hyggelig pension i reviret, som er 

beliggende centralt i forhold til jagtområdet. Der vil 

her blive serveret god og rigeligt med mad fra det 

Rumænske køkken. 

Der vil være mulighed for at skyde dåhjort og vildsvin.  
 

Trofæafgifter dåhjort:  

Ekstra dåhjort uanset størrelse 9.900,-kr. 
 

Ikke inkluderet: Administrationsgebyr 950,-kr, tolk, 

flybillet, ikke inkl. drikkevarer, drikkepenge, transfer 

lufthavn revir t/r, enkeltværelse tillæg 185,-kr pr. dag, 

evt. hjemsendelse af trofæer, rejse og 

afbestillingsforsikring. 
 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora 

Jagtrejser. Der tages forbehold for trykfejl, ændret 

priser og udsolgte rejser 

 

Ved booking af dette arrangement betales der 5.000,- 

kr. pr. jæger som depositum + flybillet, restbeløbet 

betales senest 60 dage før afrejse. 
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Afskydningspriser på ikke brækkede vildsvin og keiler: 

Optil 59,99 kg                  1.450,-kr. pr. stk.  

60 kg eller større              2.650,-kr. pr. stk. 

Keiler optil 12 cm            2.450,-kr. pr. stk.   

Keiler fra 12,01-16 cm     3.450,-kr. pr. stk.  

Keiler fra 16,01-20 cm     5.450,-kr. pr. stk.  

Keiler fra 20,01 cm          6.950,-kr. pr. stk. + 140,-kr. pr. mm over 20 cm  

 

Vi skal ved booking modtage kopi af Pas, våbentilladelse på riffel og jagttegn.  
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