Bukkejagt i Rumænien 2019
Vores revirer i Rumænien har kæmpe marker med små remiser
og levende hegn, den helt perfekte biotop for råvildt og med
selektiv afskydning og vildtforvaltning, vil man opleve meget
råvildt på vores områder i Rumænien.
Vi kan tilbyde vores kunder bukkejagt på tilsammen 40.000ha
I det vestlige Rumænien og trofæmæssigt kan man skyde bukke
op til 600 gram, dog ligger normalvægten på ca. 400 gram.
Indkvarteringen ligger tæt på reviret, her vil man opleve lækker
mad samt hyggelige omgivelser.
Bukkejagten starter 1 maj indtil 15 oktober – vi anbefaler fra
1 maj indtil 20 maj og igen under brunsten.
Tilbuddet.
* 3 dages bukkejagt = 6 pürsch,
* Jagtføring 1:1
* 4 dages ophold på hotel i dobbeltværelse.
* Fuld forplejning,
* Tolk,
* Al kørsel i reviret
* Afhentning i nærmeste lufthavnen og retur.
* Div. tilladelser,
* Rumænske jagtforsikring.
* Klargøring af trofæer.

KUN 6.995 kr. pr. jæger.

Prisliste på Råbuk 2019.
Buk op til 299g.
300g til 349 g.
+ 35 kr. pr. g. over 300g.
350g. til 399g.
+39 kr. pr. 1g. over 350g.
400g. til 449g.
+ 71 kr. pr. 1g. over 400g.
450g. til 499g.
+ 95 kr. pr. 1 g. over 450g.
500g. og over.
+ 236 kr. pr. 1g. over 500g.
Anskudt buk.

1.795 kr.
1.895 kr.
3.595 kr.
5.495 kr.
8.995 kr.
13.995 kr.

1.995 kr.

Tillæg:
Administrationsgebyr/Moms 400 kr.
Hjemsendelse af trofæer.
Drikkepenge.
Leje af våben 50€ om dagen + amo.

Jeg ser frem til at høre din respons på dette tilbud.
Du er altid velkommen til at ringe,
hvis du har supplerende spørgsmål til overstående.
Tilbuddet har du på hånden til der er udsolgt i år.

Med Venlig Hilsen
Thomas B. Ehlers & Hans S. Knudsen
Field and Forest.
Hunting tours.
TLF. 40559201 - 51218710
tl@fieldandforest.dk hs@fieldandforest.dk
www.Fieldandforest.dk
Medlem af rejsegarantifonden nr. 2093

Husk din jagtrejse ikke er et spørgsmål om pris, men om tillid til din jagtrejseudbyder.

