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KRONHJORTE I VESTUNGARN 
Dette revir ligger i kommunen Zala, som ligger tæt på den 
østrigske og den slovenske grænse. Ca. 80 km. til Østrig 
og 25 km. til Slovenien. 

I dette område har vi to fantastiske revirer. Revirerne 
er på henholdsvis 10.000 ha og 6.000 ha., fordelt på 
landbrugsjord og skov. Her findes en meget stærk 
kronvildtbestand hvor der hvert år skydes flere 
kronhjorte på over 10 kg. Det ene revir, det som ligger 
tættest på Slovenien (Lentin) skyder også hjorte i 11-12 
kg klassen. I dette revir kan der kun bookes fra 8 kg og 
op.

På begge revire er det både muligt at pürche og at jage 
fra hochzits. Revirene egner sig super godt til en evt. 
familietur da der ikke er langt til Ballaton søen som 
er en super badesø og med mange atraktioner i de 
omkringliggende byer og mange forskellige resturanter. 
Værd at bemærke er at en 3-retters menu i Ungarn 
koster 100-150 kr. vel og mærke inkl. almindelige 
drikkevarer. 

På begge revire bliver man indlogeret på en rigtig fin 
pension inkl. morgenmad.
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Anskydninger afregnes som nedlagt hjort og der afregnes 50% af 
vægten som vurderes af Guiden.

Husk Guiden har altid et spillerum på +/- 15% af den vægt man 
ønsker at jage.

Prisen inkluderer
• 6 overnatninger i dobbeltværelse inkl. morgenmad
• 5 fulde jagtdage, 10 pürsch
• Ungarsk jagttegn
• Ungarsk forsikring

Ikke inkluderet i prisen
• Trofæafgift efter prisliste fra reviret, se herunder
• Statslig trofævurdering 50 euro pr. trofæ
• Kørsel under jagten 1-1,5 euro pr. km.
• Enkelt værelse + 25 euro pr. nat
• Drikkevarer
• Drikkepenge
• Transport fra/til lufthavn
• Konservatorarbejde (kan ordnes i Ungarn)
• Hjemtransport af trofæer
• Administrationsgebyrer (Kr. 380)

Trofæpriser, reviret Zala:

Trofæpriser, reviret Lentin:
Vægt Pris i Euro

8,00 – 8,99 kg 3.150,- + 12,-

9,00 – 9,99 kg 4.350,- + 15,50

10,00 – 10,99 kg 5.900,- + 32,-

11,00 kg  < 9.100,- + 55,-

Vægt Pris i Euro

bis 2,49 kg 280,-

2,50 – 2,99 kg    515,-

4,00 – 4,99 kg   790,-

5,00 kg 870,- + 7,05

6,00 kg   1.575,- + 7,90

7,00 kg  2.365,- + 9,45

8,00 kg  3.310,- + 10,40

9,00 kg 4.350,- + 13,20

10,00 kg  5.670,- + 26,60

10,50 kg 7.000,- + 32,-

ab 11,00 kg 8.600,- +47,50
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