GEMSEJAGT I ØSTRIG
på 4 stjernet hotel
+45 60 18 80 89
info@boghjagtrejser.dk
boghjagtrejser.dk

Så er det lykkedes os, at få lavet et par rigtig gode aftaler
på denne meget spændende jagtform, som både stiller
krav til jægerens kondi og ikke mindst skydefærdigheder.
Det er ikke unormalt, at man skyder på
distancer på over 200m.
Jagttiden på gemserne ligger fra d. 01.08 til d.15.12

Jagten

• 3 jagtdage

Prisen inkluderer

PR. JÆGE
R

KR. 18.99
5,-

• Afskydning af 1 gems op til
74 point
• 4 overnatninger på 4* hotel
inkl. kost morgen og aften
• Østrigsk jagttegn 14 dages
• Østrigsk guide
• Transport under jagten
• Forplejning i reviret

Ikke inkluderet i prisen
•
•
•
•
•
•
•

Transport til og fra Østrig
Konservator arbejde
Forsendelse af trofæ
Transport til og fra lufthavn
Drikkevarer
Drikkepenge
Evt. afskydning af murmeldyr 300 euro pr.stk.
Dette er kun muligt i september
• Et anskudt dyr, er et nedlagt dyr
• Administrationsgebyrer

OBS! Maksimalt 2 jægere i reviret ad gangen.

Info om turen!

Når man tager på gemsejagt i Østrig, er det ikke kun
jagten der er den store oplevelse.
Det er bestemt også den storslåede natur, som skaber de
perfekte rammer til at jage disse smukke dyr.

+45 60 18 80 89
info@boghjagtrejser.dk
boghjagtrejser.dk

Vi er stolte af at kunne tilbyde denne jagt for den mere
luksusbetonede jæger, hvor opholdet også skal være lidt
lækkert, og man ikke skal yde andet end at gå på jagt.
Rigtig mange jægere vil gerne kunne tage et langt varmt
bad og måske en svømmetur i poolen efter en lang dag
på og i bjergene.

ER

PR. JÆG

95,9
.
8
1
.
KR

Derfor tilbyder vi indkvartering på dette 4-stjernet hotel,
med alt hvad hjertet kan begære og servicen ingen ende
vil tage. Der er spa, massage, pool, wellness område
og gourmet mad. Ja der er mange muligheder på dette
fremragende hotel, som alt efter årstiden man ønsker at
jage på, også byder på et væld at udendørs aktiviteter.
Hvis man har familien med, er det for eksempel oplagt
at de nyder den skønne sommer i Østrig og faciliteterne
på hotellet, mens man lige smutter på jagt. Eller om
vinteren, hvor de kan nyde dagen på ski og afterski, og
lade sig forkæle på hotellet efterfølgende.
Dette er jagten hvor luksus og jagt går hånd i hånd med
familien. Alt dette kan jo selvfølgelig også nydes med en
god jagtkammerat og evt. kombineres med lidt skiferie.

Trofæpriser på gemse over 74 point

Point

Pris pr stk.

0-74

970 Euro

75-78

1340 Euro

79-83

1420 Euro

84-87

1494 Euro

88

1566 Euro

Hvert point over 88 koster

72 Euro

