Dåhjortejagt i Rumænien 2020
Det er med stor fornøjelse, at Field and Forest Hunting Tours kan tilbyde dåhjortejagt på dette
fantastiske område i det vestlige Rumænien. Vi besøgte reviret under brunsten i 2018 og oplevede stor
professionalitet samt fantastiske dåhjortebestand. Reviret afskyder årligt omkring 200 dåhjorte og der
kan forventes hjorte fra 2,5 kg og op til 4 kg., dog nedlægges der hvert år hjorte over 4 kg.
Området består hovedsageligt af bøge– og
egeskov, samt grønne enge som indbyder til
brunstjagt.
Indkvarteringerne ligger tæt på reviret, her vil
man opleve fantastisk mad i hyggelige
omgivelser. Jagten kan eventuelt kombineres
med jagt på vildsvin-, kronhjorte- eller
bukkejagt, hvis dette ønskes. Der kan lejes
våben på reviret, om man ønsker det. Bedste
periode er under brunsten fra den 1. oktober til
sidst i oktober.
(Alle billeder er fra reviret)
Vi har lavet en gruppetur med afrejse fra Dk
d.18. okt. og retur 22 okt. 2020. Jeg er med som
rejseleder på denne tur

Tilbud
3 dages jagt 1:1
4 dages ophold
Fuld forplejning
Afhentning – retur til nærmeste lufthavn
Tolk
Transport under jagten
Rumænske jagttegn m.m.
Klargøring af trofæ til hjemsendelse

Pris pr. jæger: 6.995 kr.
Prisliste på Dåhjort. 2019.
Op til 2,49 kg.
3.995 kr.
2,5 kg. til 2,99 kg.
5.495 kr.
+ 39 kr. pr. 10g. over 2,5 kg.
3 kg. til 3,49 kg.
7.495 kr.
+142 kr. pr. 10g. over 3 kg.
3,5 kg. til 3,99 kg.
13,995 kr.
+ 189 kr. pr. 10g. over 3,5 kg.
4 kg. til 4,49 kg.
22.995 kr.
+ 236 kr. pr. 10g. over 4 kg.
4,5 kg. og over
33.995 kr.
+315 kr. pr. 10g. over 4,5 kg.
Anskydning 50% af trofæprisen.
Tillæg:
Administrationsgebyr/Moms 400 kr.
Drikkepenge
Fly til Rumænien - Timisoara
Hjemsendelse af trofæ til DK.
Våbenleje 50€ om dagen + ammunition
Jeg ser frem til at høre fra dig til en snak om dette
tilbud og en eventuel booking.
Tilbuddet har du på hånden, til der er udsolgt.
Med Venlig Hilsen
Hans S. Knudsen
Field and Forest
Hunting Tours
TLF. 51218710
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.

