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Tadsjikistan - Vildsvin 
           Her er virkelig mulighed for at nedlægge store vildsvin. 

  

 

Vi tilbyder denne meget spændende jagt på nye jagtområder i 

Tadsjikistan. Der er her mulighed for, at jage kæmpe store 

vildsvin. Jagten her kan sammenlignes med jagten i Iran, der er 

blot mere rolige forhold her. Jagten foregår i bjergrige områder op 

til 800 m over havets overflade. 
 

Inkluderet i prisen: 
• 6 opholdsdage 

• 5 jagtdage 
• Fuld forplejning 

• Den største keiler under jagten 
• Jagtføring 1:1/ eller 2/1 - Jagtførerens beslutning 

• Transfer i jagtområdet 
• Transfer fra lufthavnen til jagtområdet t/r 

 

Pris pr. jæger 19.790,- kr.(Min. 2 keilere pr. jæger) 
 

Der flyves til Dushanbe i Tadsjikistan, og herfra er der transfer 

på ca. 200 km til jagtområderne. Man vil blive modtaget af vores 

partner i lufthavnen, således at man kommer let og smidig igen 

tolden. 

 

Indkvarteringen under jagten forgår i meget simple huse, og ofte 

hos jagtføreren i jagtområdet. Man må ikke på nogen måde 

forvente nogen form for luksus, da der leves under samme forhold 

som familierne i dette land. Der benyttes også simple telte i 

jagtområdet, helt afhængig af hvor jagten afvikles. Forplejningen er 

fin og rigelig. 
 

Jagten er helt i top, når man ønsker at jage kæmpe keilere. 
Det anbefales at man jager ved fuldmåne da jagten typisk foregår 
aften/nat. Jagten i månederne juni, juli, august og september er 
at fortrække, da der her er gode temperaturer når der jages. 
 
Her er virkelig mulighed for STORE vildsvin 

 

Trofæstørrelserne på keilere ligger typisk imellem 22-28 cm, dog 

er der hos nogle af de seneste gæster nedlagt kæmpe trofæer på 

28-31 cm. Normalt er der, hvis en gæst ønsker det, på en 5 dages 

jagt mulighed for, at skyde mellem 4-8 store keilere. Hvis man 

ønsker trofæer mindre end 22 cm, så er der endda mulighed for at 

skyde flere keilere. Vægten på de store vildsvin ligger imellem 

120-300 kg. Der er mulighed for at rejse optil 5 jægere på samme 

tidspunkt. 

inkluderet i prisen: Alkoholiske drikkevarer, drikkepenge, 

flybillet t/r, enkeltværelse hvis muligt tillæg 185,- kr. pr. dag, visa 
100 Euro, Tadsjikistan jagttegn og administrationsgebyr 300 Euro 

pr. deltager, rejse- og afbestillingsforsikring. 
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Trofæafgifter for keiler: 
• Op til 14,9 cm 2.750,- kr. 

• 15 – 17,9 cm   5.550,- kr. 

• 18 – 19,9 cm   5.990,- kr. 

• 20 – 21,9 cm   6.990,- kr. 

• 22 – 23,9 cm   7.990,- kr.  

• Over 24,0 cm  8.990,- kr. 

 

Alle grise og søer    2.550,- kr. 
 

 
Anskydning:  2.550,-kr 

 
Ved booking betales 5.000,- kr. +flybillet i depositum. 
2. Depositum betales 60 dage før afrejse. 

 
I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora  

Jagtrejser. 
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