SORT GEMSE I ØSTRIG
i Bjerghytte/Almhütte
+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
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Jagten
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• 3 jagtdage

Prisen inkluderer
•
•
•
•

Afskydning af 1 gemse over 5 år
4 overnatninger i hytte inkl. kost
Østrigsk jagttegn 14 dages
Østrigsk guide

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
primitive jæger, hvor udelivet er i fokus, og hvor alle er en
del af madlavning og oprydning osv.
Som primitiv jæger, kommer man til at bo i en lille
jagthytte (almhütte) på bjerget midt i reviret.
Her kommer man helt tæt på naturen, og man går
direkte fra hytten og ud på jagten.
Det er der noget helt specielt over, da man på denne
måde kommer meget tættere på naturen.
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Alle jægere der går med drømmen om at komme på jagt i
bjergene, vil får deres vildeste drøm opfyldt her.
Hvis man har familien med, er det for eksempel oplagt at
de nyder den skønne sommer i Østrig og roen på bjerget,
mens man selv lige smutter på jagt.
Eller om vinteren, hvor de kan nyde dagen på ski og
varme sig med en kop varm kakao ved pejsen.

