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Områderne hvorpå jagten kan foregå, er forskellig fra 

flade til kuperede afhængig af om der ønskes jagt på 

muflon eller dåhjort. Området vælges så det matcher 

jægernes ønsker. 
 

Inkluderet i tilbuddet. 

• 4 jagtdage  

• 4 opholdsdage med morgenmad 

• Jagtføring 1:1 

• Dobbeltværelse  

• Kørsel i reviret under jagten 

• Slovakisk jagttegn 

Pris pr. jæger 8.950,- kr.  
 

Jagten i disse områder er meget spændende, da biotopen 

er meget afvekslende. De forskellige områder hvor 

jagten er mulig er fra ca. 3.000-15.000 ha og er 

bestående af skov, marker, engdrag, samt større og 

mindre remiser. Der er en god bestand af muflon og 

dåvildt i revirerne. Det kan dog ikke udelukkes at der 

forekommer større mufloner. Jagttid 1. oktober til 31. 

januar 
 

Dåhjortene som skydes er typisk 2,5-4,0 kg  
 

Jagten er også mulig som kombinations jagt på muflon 

og dåhjort her må der ikke regnes med større dåhjorte 

end ca. 3,5 kg da det ofte er lettere kuperede områder.  
 

Muflonerne der jages er typisk fra 60-85 cm. 
 

Indkvarteringen er oftest på en lille pension i reviret. 

Jagten vil foregå som pürsch og anstands jagt. 
 

Ikke inkluderet:  

Mad og drikkevarer udover morgenmad, opgradering til 

fuld pension + 1.500,-kr pr. jæger, afkogning af trofæ 80 

euro, skind og skinning 60 euro, drikkepenge, 

enkeltværelse tillæg 185,-kr. pr. dag, hjemsendelse af 

trofæer,administrationsgebyr 950,- kr. pr. jæger, , transfer 

fra lufthavn reviret t/r for 1 bil 350 euro, evt. flybillet, 

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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Dåhjorte      

0,00 - 1,49 kg  530 euro     

1,50 - 2,49 kg  690 euro     +     

2,50 - 2,99 kg.  990 euro     + 12 euro pr. 10 gram 

3,00 - 3,49 kg. 1590 euro     + 16 euro pr.  10 gram    

3,50 – 3,99 kg. 2390 euro     + 37 euro pr. 10 gram    

4,00 og større 4200 euro     + 56 euro pr. 10 gram    

Anskydning 850 euro     

Då/dåkalv 100 euro     

      

Muflon      

Optil 49,99 cm   700 euro     

50-59,99 cm   900 euro     

60-69,99 cm 1200 euro   + 20 euro pr.cm     

70-79,99 cm 1400 euro + 100 euro pr. cm    

80-89,99 cm 2400 euro + 105 euro pr. cm    

90 cm / større 3450 euro + 150 euro pr cm    

Anskydning    880 euro     

Muflonfår/lam     90 euro     

 

Revirets beliggenhed  
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