Muflonjagt i Tjekkiet 2020
Field and Forest hunting tours har fået eksklusive aftale
med et stort privatejet revir i Tjekkiet.
Reviret ligger ca. 40 km. nordvest for Prag,
tæt ved byen.
Det er på ca.1500 ha. med bjerge i op til 800m. højde.
Udover mufloner er der rigtigt mange vildsvin og en pæn
del dåvildt i dette jagtområde også.
Stedet er i absolut verdensklasse, både hvad angår
jagten og trofæerne. Indkvarteringen er normal standart
De kunder der ønsker det, kan skyde mufloner
over 85 cm. og det er på den fri vilde bane.
Tilbud:
* 3 dages jagt = 6 pürsch.
* Jagtføring 1:1
* 4 dages ophold i dobbeltværelse
* Fuld forplejning.
* Engelsk tolk,
* Div. tilladelser, Tjekkisk jagtforsikring.
* Al kørsel i reviret.
* Afhentning i lufthavn og retur.

KUN 5.995,00 pr. jæger.

Prisliste muflon 2020
Op til Bronze. Op til 184,99 point.
Bronze. 185 til 194,99 point.
Sølv. 195 til 205,99 point
Guld. 205 point eller mere.
MAX PRIS.

5.995 kr.
9.995 kr.
12.995 kr.
16.995 kr.

Anskudt. 50% af den af stalkeren vurderede str.
Priser vildsvin 2020.
Vildsvin op til 49,99 kg.
Vildsvin mellem 50 og 79,99 kg.
Keiler over 80 kg.
So (dette er en Bøde)

995 kr.
1.495 kr.
4.995 kr.
3.995 kr.

Dåhjort uanset str.

7.995 kr.

Anskudt. 50% af den af stalkeren vurderede str.

Tillæg:
Administrationsgebyr 400 kr.
Drikkepenge.
Hjemsendelse og vurdering af trofæ 895 kr.
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 Ehlers.
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.

