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Jagten kan foregå i det sydlige Ungarn på et område hvor ca. 

50% af området er skov. Området er på ca. 14.800 ha. Der er her 

en god bestand af vildsvin og kronvildt. Der indkvarteres i 

revirets jagt hus som ses på billedet her er der 7 dobbeltværelser 

til rådighed. 
 

Inkluderet i prisen: 

• 4 dages ophold 

• 3 jagtdage 

• Fuld forplejning i jagthuset, samt i skoven 

• Dobbeltværelse 

• Transport under jagten 

• Afkogning af trofæer, jagttegn 

• Trofæopmåling af keilere 
 

Pris pr. jæger 1960 Euro 
 

Der vil her blive serveret et godt og solidt måltid mad fra det 

ungarske køkken. 

Drivjagten i Ungarn foregår på den måde at der drives ca. 3-5 

større drev i løbet af dagen. Dette har man altid god erfaring med 

og der kommer normalt meget vildt frem til skytterne.  
 

Tag med på velorganiseret og 1. klasses drivjagt med mange 

grise. 
 

Der må på drivjagten skydes alle størrelses vildsvin også keilere 

uanset størrelse samt hinder og kalve. Der vil være mulighed for 

en gruppe på ca. 14-15 jægere at skyde imellem ca. 45-95 stykker 

vildt på en 3 dages drivjagt, selvfølgelig afhængig af gruppens 

skydefærdigheder. De sidste 3 år i januar er der afholdt 2 drivjagter på reviret og her er der skudt imellem 50-95 

stykker vildt hver gang. 
 

Ekstra betaling pr. jæger ud over bookings pris ved ekstra vildt som ligger på paraden. 

20-24 Stk.  25-29 Stk.  30-34 Stk.  35-39 Stk.  40-44 Stk.  45-49 Stk.  

Ekstra € 1.960,-

Pr. Jæger  

Ekstra € 250,-/ 

Pr. Jæger  

Ekstra € 350,-/ 

Pr. Jæger  

Ekstra € 450,-/ 

Pr. Jæger  

Ekstra € 600,-/ 

Pr. Jæger  

Ekstra € 700,-/ 

Pr. Jæger  

 

Ekstra betaling pr. jæger ud over bookings pris ved ekstra vildt som ligger på paraden. 
 

50-54 Stk.  55-59 Stk.  60-64 Stk.  65-69 Stk.  70-80 Stk.   81 Stk. + flere 

Ekstra € 850,-/ 

Pr. Jæger  

Ekstra € 950,-/ 

Pr. Jæger  

Ekstra € 1050,-/ 

Pr. Jæger  

Ekstra € 1200,-/ 

Pr. Jæger  

Ekstra € 1.300,-

Pr. Jæger  

Ekstra € 240,-/ 

Pr. Stk. deles 
 

Ikke inkluderet: Drikkevarer, drikkepenge, transfer Budapest reviret t/r, administrationsgebyr 150 euro pr. 

deltager, flybillet, evt. tillæg for enkeltværelse 30 euro pr. nat, evt. ophold på slot 300 euro ekstra, jagtrejse og 

afbestillingsforsikring. Ved ulige antal jægere kan der opkræves tillæg for enkeltværelse 

 
I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser 

Der tages forbehold for trykfejl, ændret priser og udsolgte rejser. 
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Jagtrejser til hele verden 
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