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Aurora Jagtrejser har mulighed for at arrangere jagt på et 

militært revir i Tjekkiet, hvor der er en god og stærk bestand 

af sika med rigtig god trofækvalitet. Reviret ligger i den 

nordvestlige del af Tjekkiet. Reviret er med en stor andel af 

skov, resten er marker, remiser osv.  
 

Den optimale brunstperiode er fra ca. den 01-25. oktober. Pga. 

at der ikke frigives mange sikahjorte til afskydning, anbefales 

booking i god tid.  
 

Inkluderet i arrangementet er: 

• 4-5 dages jagt (8-10 pürsch) 

• 5 dages ophold med morgenmad 

• Jagtføring 1:1 

• Dobbeltværelse 

• Tjekkisk jagttegn, jagtindbydelse  
 

Pris pr. jæger 8.250.- kr. 
 

Dette er stedet for de, som gerne vil prøve at jage gode 

sikahjorte med 8-10 ender imellem ca. 210-250 CIC-point. 

Der er også mulighed for helt kapitale sikaer over 250 

CIC-point 
 

Der er også mulighed for at jage kronhjort i området. Den 

bedste termin herfor er fra ca. 20. september til 5. oktober. Der 

er gode muligheder for pürsch i reviret, hvilket kan give nogle 

fantastiske oplevelser i forbindelse med jagten. Der kan 

forventes kronhjorte imellem ca. 5-7,5 kg (ca. 160-190 CIC-

point) 
 

Der er også muflon i reviret og man har en god bestand. I dette 

område anbefales jagten på muflon i brunstperioden i 

november, der skal regnes med ansitz morgen og aften, der 

pürsches kun når det er lyst. Der kan forventes trofæer fra ca. 

60-80 cm (ca. 185-195 CIC-point) 
 

Afstanden fra dansk tyske grænse til jagtområdet er ca. 695 

km. Derfor vælger de fleste at køre derned i egen bil, fordi det 

er det nemmeste når man gerne vil have trofæet og en evt. 

cape med direkte hjem.  Indkvarteringen forgår på et lille og 

meget hyggeligt hotel i nærheden af jagtområdet.  
 

Ikke inkluderet i prisen er:  

Mad og drikkevarer udover morgenmad, administrationsgebyr 

950,- kr., drikkepenge, enkeltværelsestillæg 165,- kr. pr. dag, 

kørsel i revir 0,75 euro pr. km (egen bil kan benyttes), 

afkogning/behandling af trofæ 60,- euro, cape 30 euro, rejse- 

og afbestillingsforsikring.  
 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora 

Jagtrejser. Der tages forbehold for trykfejl, ændret priser og udsolgte rejser 
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Opmålingen foretages i Tjekkiet - enten på dagen hvor den trofæbærende dyr er skudt, eller senest den 

efterfølgende dag. Denne opmåling danner grundlag for afregning af trofæet. 

Da det er et militært revir tages forbehold for aflysning i tilfælde af øvelse i området. 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser.  
 

Sikahjort – Afregning efter CIC-Point - Jagttid: 01.08. til 15.01  

Spießer (bis 2 Jahre) EUR 200,-  

bis 210 CIC     EUR.         900,-  

210,01 - 220    EUR       1.400,-  

220,01 - 230     EUR      1.700,-  

230,01 – 240    EUR      2.150,-  

240,01 – 250    EUR      2.250,-  

250,01 – 255    EUR      3.250,-  

255,01 – 260    EUR      3.750,-  

ab 260,01 CIC EUR      3.950,- 

Hind/Kalv:      EUR         110,-  
 

Muflon – Afregning efter CIC-Point - Jagttid: 01.08. til 31.12.  

bis 160 CIC       EUR       595,-  

160,01 – 170      EUR      850,-  

170,01 – 180      EUR   1.100,-  

180,01 – 185      EUR   1.400,-  

185,01 – 190      EUR   1.700,-  

190,01 - 195       EUR  1.990,-  

195,01 - 200       EUR  2.500,-  

200,01 - 205       EUR  2.950,-  

205,01 - 210       EUR  3.550,-  

Over  210,01       EUR  4.150,- 
 

Kronhjort – Afregning efter CIC-Point - Jagttid: 01.08. til 15.01  

Spidshjort           EUR     350,-  

Optil  120 CIC    EUR     950,-  

120,01 - 130  EUR.  1.100  

130,01 - 135  EUR   1.300  

135,01 – 140  EUR   1.500,-  

140,01 – 145  EUR   1.600,-  

145,01 – 150  EUR   1.900,-  

150,01 – 155  EUR   2.150,-  

155,01 – 160  EUR   2.500,-  

160,01 – 165  EUR   2.850, 

165,01 – 170  EUR   3.150,-  

170,01 – 175  EUR   3.600,-  

175,01 – 180  EUR   4.000,-  

180,01 – 185  EUR   4.500,-  

185,01 – 190  EUR   4.850,-  

For hver ekstra CIC-point:  

190,01 – 200  EUR      300,-  

200,01 – 210  EUR      400,-  

210,01 – 220  EUR      500,-  

Over  220,01 på forespørgsel 
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