Gemsejagt i Østrig 2020
Field & Forest Hunting Tours har eksklusive aftale med dette revir
i Østrig på lidt over 1.000 ha. Det ligger helt op til den Italienske
grænse.
Det er et privatejet revir og der er en rigtig god bestand at gemser.
Jagten på den elegante gemse er en jagtform, der kræver rigtig god
kondition og en god skydefærdighed, da 75% af alle gemser
bliver skudt på omkring 200m eller mere.
De højeste bjergområder er ca. 3500m. højt.
Er man til hård jagt og en fed natur, skal man unde sig selv
gemsejagt i de østrigske alper.

Tilbuddet.
* 3 dages individuel jagt 1:1 = 6 pürsch.
* 4 dage ophold i jagthytte. inkl. forplejning.
* Kørsel i reviret.
* Østrigsk jagttegn

Pris pr. jæger: 6.495 kr.
Tillæg:
Administrationsgebyr 400 kr.
Trofæafgifter.

Hjemtransport af trofæet.
Opmåling af trofæer. 250 kr. (pr. trofæ)

Prisliste Gemse Buk/Gemse
Gemse buk op til 79,99 point.
80 til 84,99 point.
85 til 89,99 point.
90 til 94,99 point.
95 point og over
+ 999 kr. pr. 1 point over 95 point.

12.995,00 kr.
14.995,00 kr.
17.995,00 kr.
19.995,00 kr.
22.995,00 kr.

Medalje krav til Gemse buk:
Bronze: 100 til 104,99
Sølv:105 til 109,99
Guld: 110 og op.
Medalje til Gemse:
Bronze: 95 til 99,99
Sølv: 100 til 104,99
Guld: 105 og op.
Hvis man vælger at jage sin gemse i August, kan man
kombinere sin jagt med Murmeldyr, som jeg kun kan
anbefale man gør, det giver en sjov,
men afslappende jagt med i oplevelsen.
Der er fast pris på disse dyr. 3.495,00

kr.

Jeg ser frem til at høre dit 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. 40 55 92 01
tl@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.

