Medaljebukke i Rumænien

Rumænien er uden tvivl det bedste jagtland i Østeuropa. Hovedparten af jagten som klubben arrangerer, foregår i

Transsylvanien, som er et utroligt rigt område, når man måler i historie, kultur og
jagtmuligheder. Den natursmukke landsdel og legenden om Dracula er en del af
opholdet. En stor del af befolkning er etniske ungarere, som har beholdt de stolte
jagttraditioner og deres unikke kendskab til vildtforvaltning. Også mange rumænere har
indsigt i moderne vildtforvaltning og jagten har stor betydning i det rumænske samfund.
Jagten er inddelt i vildforvaltningsområder med tildelte kvoter, der sikrer at man år efter
år, kan nedlægge store flotte trofæer. At nedlægge 16 bukke på en 5 dages jagt, hvor
den yngste buk er 5-6 år gammel og der er 12 medaljebukke i mellem, fortæller alt om
vildtforvaltningen og jagttrykket.
Vi har haft nogle fantastiske år i Rumænien. Bukkejagten har givet mange
medaljebukke i absolut topklasse. Det er noget ganske særligt at gå på bukkejagt og få
chance til et væld af gamle bukke på 5 år eller ældre.
Vi har besluttet kun at sælge jagt, hvor første prioritet er at få en eller flere
medaljebukke med hjem.

Tage til Rumænien for at skyde tre 150 grams bukke, er både spild at tid og penge. Det
er ganske simpelt for dyrt og ville betyde, at man næsten udelukkende er henvist til
skyde 1 års bukke. Det ville være at skade bestanden. Det gør man ikke i Rumænien.
Rumænien er et stort land. Hele 237.500 kvadratkilometer med mere end en fjerdedel
dækket af skov. Det giver en meget fantastisk fauna, som er den rigeste i Europa. Der
findes blandt andet brunbjørne, kronhjorte, dåhjorte, vildsvin, gemse, los, vildkat, tjur,
ulve m.m. Den legendariske Danube (Donau) flod munder ud i Rumænien efter at have
gennemløbet 8 europæiske lande. Ved flodens udløb er der dannet et gigantisk delta
med et overmåde interessant fugle- og dyreliv. Rumænien er stedet med pragtfulde
bjerge, smukke bløde bakkedale, frugtbare sletter og utallige floder og søer. I midten af
landet er bjergene dominerende, og i landets sider ligger bakkerne, som munder ud i
sletterne. Bjergene tiltrækker mange jægere, som påskønner den smukke natur og er i
en rimelig kondition til at kunne nyde den.
Priser for ophold og jagt.
Bemærk at prisen er med al kørsel uanset hvor mange kilometer der tilbagelægges. Du
får ingen ublu regninger for kørsel, som i visse andre østlande.

Faste priser med kørsel i reviret, jagtorganisation i

Pris

revir og afhentning i nærmeste lufthavn, individuel
jagt på råbuk, kronhjort, vildsvin og ulv.
6 dages jagt pr. jæger, 10 pürsch afhængig

kr. 5.625,00

af flyforbindelse)
5 dages ophold med helpension, som

Fra:

kr. 2.815,00

betales kontant til hotel eller lodge.
Opholdet betales direkte til hotel eller lodge
ved ankomst, og kan ikke forudbetales til
Sparta. Priseksempel for ophold med
helpension:
Eventuel ekstra jagtdag, pr. jæger, pr. dag

kr. 750,00

Eventuel ekstra opholdsdag pr. dag

kr. 750,00

Bemærk: Opholdspriserne er beregnet på ophold i jagtlodge. Såfremt jagten
kræver, at man bor andet sted, hotel eller tilsvarende, kan udgiften til hotel være op
til kr. 900,00 pr. dag.

Forløb: Ankomstdag med jagt aften – 4 hele jagtdage – afrejsedag med jagt om
morgenen. Bemærk ankomst/afrejsetid med fly kan afkorte jagten.
Priserne inkluderer: jagtføring 1:1, afhentning i lufthavn, kørsel i revirets biler,
rumænsk jagttegn, tolk.
Priserne inkluderer ikke: Lovbefalede CITES tilladelser (for bjørn eller ulv m.v.)
(100 EUR). Veterinærcertifikat hvis nødvendigt (80 EUR), hjemtransport af trofæer,
felt-præparation 25 EUR pr. bukke/gemse/keilervåben (hjort og andre større
trofæer 50 EUR pr trofæ., trofæafgifter for nedlagt eller anskudt vildt, opmåling af
trofæ/medalje 30 EUR, forbiskud 50 EUR, alkoholiske drikkevarer, drikkepenge, evt.
tillæg for højere indkvarteringsklasse, transport fra Danmark t/r og personlige
forsikringer. Flybillet kan fås fra ca. kr. 2.000, og skal købes separat hos
flyselskab/rejsebureau.
Trofæafgifter råbuk
Buk: 1. maj - 15.

Vægt 24 timer

september. bedst

efter afkogning

1. maj – 1. juni og

med overkæbe

25. juli – 10.

fratrukket 90 gram

august

eller afsavet vægt.

Op til

300 g

kr. 1.875,00

301 – 350 g

kr. 2.250,00

kr. 30,00

351 – 400 g

kr. 3.750,00

kr. 45,00

401 – 450 g

kr. 6.000,00

kr. 60,00

451 – 500 g

kr. 9.000,00

kr. 90,00

501 – 550 g

kr. 13.500,00

kr.165,00

Fra ca. 375 gram

Pris

Pr. gram over

vil trofæet normalt
opnå en
bronzemedalje
Fra ca. 425 gram
vil trofæet normalt
opnå en
sølvmedalje
Fra ca. 475 gram
vil trofæet normalt
opnå en
guldmedalje

Fra og op

550 g

Anskydning

kr. 21.750,00

kr. 225,00

kr. 1.500,00

Bestilling og betaling:
Jagten anses for at være bestilt, når vi har modtaget depositum 50% af de samlede
omkostninger og bekræftet jagten. Denne betaling skal ske senest 14 dage efter
bestillingen. 60 dage før afrejse betales resten af jagten.
Hvis jagten annulleres mere end 180 dage før jagten startdato, vil depositum blive
refunderet fratrukket kr. 2.000,00 pr. klient i ekspeditionsgebyr.
Annullering mellem 180 -90 dage før jagten startdato depositum er tabt.
Annullering 90 dage eller mindre før jagtens startdatoen, de samlede omkostninger for
jagten er tabt
Alle priser er baseret på EUR/DKK kurs 7,45.
Kontakt:

Danmark: Jens Einar Rasmussen

22 77 30 22
jer@spartahunt.com

Norge: Carsten Jørgensen

90 89 88 94
cj@spartahunt.com

