BUKKEJAGT I RUMÆNIEN

Selektiv afskydning på bukke i Rumænien, hvor du selv vælger, hvor meget du vil udfordres. En interessant
og enestående afskydning. Vækker det interesse? Så er denne jagtrejse det rette valg.

Udfordrende jagt

Der påkræves ikke god fysisk form

Indkvartering i lodge

Tlf.: (+45) 62 20 25 40 | www.jagtrejser.dk | info@diana.dk

Pürschjagt
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Bukkejagt i Rumænien
Overblik

HØJDEPUNKTER

Bukkejagten i Rumænien er et kapitel for sig. Du vil blive
udfordret præcis så meget som du selv vil. Jagten foregår
som "spot and Stalk", hvor du og din jagtfører pürscher
rundt i det dejlige terræn for at se om I kan overliste en
god buk. Afskydningen er enestående og du vil ofte
nedlægge gamle bukke på +5år.

Du vælger selv, hvor meget du vil udfordres!
Jagten foregår som: ”Spot and stalk”
Selektiv afskydning
Der nedlægges ofte medaljebukke

Den meget selektive afskydning og den lave kvote hvert
området tildeles, gør at der ofte nedlægges medaljebukke
(eksempel: revir på 8500Ha har en kvote på 24 bukke = 1
buk pr. 350 Ha - Og det er ikke fordi der ikke er råvildt i
området).

Periode
Går du således med ønsket om at nedlægge bukke fra
øverste hylde, er det Rumænien du skal til. Den bedste
periode for de helt store bukke er normalt fra præmieren.
Sæson: 1/5 - 15/9
Bedst: første 14 dage af sæsonnen og i brunsten, typisk
sidst i Juli og starten af august.
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OPHOLD
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Transylvanien
Vi prioriterer at indkvartere vore jægere i enkeltmandsværelser,
medmindre der er et ønske om andet, så kan dette typisk også
arrangeres. Vore jægere indkvarteres typisk på en lille hyggelig
pension eller på en jagtlodge. Begge indkvarteringssteder er
udstyret med alle nødvendige faciliteter og vil være beliggende
enten meget tæt ved reviret eller på selve reviret for at sikre den
bedst mulige service for vore jægere. På nogle af jagtrejserne til
denne destination vil der være mulighed for at opgradere
indkvarteringen til et værelse på et slot – mod et tillæg.
På alle vore rejser til Rumænien er helpension inkluderet i
priserne.
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Partner i Rumænien
Vores partner i Rumænien er blandt de absolut bedste - du vil
som vores kunde derfor altid komme til gennemtestede revirer og
opleve en organisation af højeste kvalitet. Vores partner har over
15 års erfaring i at arrangere jagter i Rumænien, og den stolte
rumænske jagttradition vil også være en stor del af dit ophold.
Han er din garanti for professionelt forvaltede revirer med flotte
afskydningstal og en løbende hurtig opfølgning på evt. problemer.
Hunt & Travel Transylvania borger for kvalitet på vores
arrangement i Rumænien.
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REVIR
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Transylvanien, Buk
Vore bukkerevirer er beliggende i den centrale del af Rumænien
og vi har også adgang til områder et par timers kørsel uden for
Bucharest.
Alle vore revirer er på min. 7500 Ha og primært beliggende i
lavere liggende områder, med landbrugsdrift af afgrøder som
majs, solsikke, hvede og naturligvis de store enge, som råvildtet
også ynder at opholde sig i.
Områderne er ofte let kuperede, med skove, lunde og levende
hegn det udgør en noget nær perfekt biotop for råvildt og ikke
mindst en fantastisk scene for mange spændende pürsch, frem
mod bukkene. Mod mindre betaling (lokal) kan der arrangeres
hestevogn til brug for jagten.
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Pris og info på din rejse
Specifikation af priser

Priser
Beskrivelse

Mulige indlogeringsdatoer

Pris fra (pr. person)

Pris pr. jæger 1:1

1. maj 2023 - 12. september 2023

9.995,00,- Kr.

Prisen inkluderer

Prisen inkluderer ikke

3 dages jagt med jagtføring 1:1

Trofæafgifter

4 dages ophold

Fly til Rumænien, ca. Dkr. 3.000,-

Fuld forplejning

Transfer lufthavn - jagtområde.

Rumænsk jagttegn og forsikring

Drikkevarer og drikkepenge

Alle nødvendige tilladelser

Hjemsendelse af trofæer, EUR 30,- pr. buk

Kørsel under jagt

EU-Ansvarsforsikring DKK 59,- per person

Enkeltværelse, hvis det ønskes

Leje af riffel inkl. ammo, €50,- pr. dag
Drikkevarer, drikkepenge
Reng. af trofæer, €25,- pr. stk.
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Trofæprisliste
Trofæafgift buk

Kroner

Kroner pr. gram

op til 299g

2.600.-

-

300-349g

2.600,-

35.-

350-399g

4.500,-

52,-

400-449g

7.295,-

105,-

450-499g

12.195,-

139,-

500-549g

19.195,-

192,-

over 550g

28.750,-

261,-
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VILDTARTER
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Bukkejagt i Rumænien

Buk/Råbuk/Råvildt/Rådyr
(Europa)
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Om os

Limpopo Travel & Diana Jagtrejser
Limpopo Travel og Diana Jagtrejser – som i dag er et og

Rigtig mange jægere brænder fingrene på ”billige”

samme firma - bygger på mere end fire årtiers erfaring i

arrangementer, der ikke afvikles som lovet, og det er som

jagtrejsebranchen. Diana Jagtrejser blev grundlagt i

regel først når det går galt, at det går op for den uheldige

Svendborg, Danmark tilbage i 1974 af den internationale

jagtrejsekunde, hvori forskellen mellem et godt dansk

jagtrejseprofil Jan Krossteig, som den dag i dag fortsat er

bureau – med al den tryghed det indebærer – og en

aktionær og bestyrelsesformand i koncernen.

tvivlsom udenlandsk udbyder består.

I årene, der er gået, er virksomheden vokset sig til at være

Vi tilbyder vore kunder en ret enestående tryghed. Vores

verdens største jagtrejsebureau med jagtpartnere i mere

erfarne medarbejdere kender vore destinationer og kan

en 40 lande og kunder fra hele verden. Dette har kun

yde en særdeles kvalificeret rådgivning baseret på

været muligt i kraft af vores kunders tillid til vores

kundens individuelle ønsker. Booker man sin jagtrejse

virksomhed, vores partnere og den service vi yder. Vi

gennem os, er man sikret imod konkurs via den danske

sætter en stor ære i, at en væsentlig del af vore kunder er

Rejsegarantifond. Vort mangeårige medlemskab af Dansk

stamkunder, som ofte rejser med os, og som trækker nye

Rejsebureauforening er en sikkerhed for professionel

kunder med sig ind i vor virksomhed.

behandling gennem hele jagtrejseforløbet – også i tilfælde
af, at noget ikke går helt som planlagt. Som kunde hos os

Jagtrejsemarkedet har aldrig været mere kaotisk end

kan man forvente opbakning i døgndrift på vor nødtelefon i

netop nu. Et mylder af små og mellemstore bureauer har vi

tilfælde af, at noget som helst går skævt.

altid haft på jagtrejsemarkedet, men i de senere år har
internettet for alvor åbnet for direkte bookinger og
arrangementer via mere eller mindre gennemsigtige
”formidlere” og udenlandske bureauer.
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