
LB Jagtrejser, Lindum Søvej 15, DK-8830 Tjele  
LB@LBJagtrejser.dk, www.lbjagtrejser.dk, tlf. 26 23 67 21, Rejsegarantifonden nr. 1941 

Vammen Andelskasse, Reg. nr. 5979 konto nr. 1033521 
 

   

 

Inverness i Skotland 

Bukkejagt:  

Jagten foregår i Inverness området hvor man får udfordrende jagt i både high- og 
lowland efter råbukke.  

Jagten afvikles som en kombination af pürsch og anstand med 1 jæger til 1 guide. Det 
er traditionelt morgen- og aftenjagt. Terrænet er kuperet og stiller derfor krav til god 
fysisk form, men der er en god bestand af råvildt så 3 bukke på 3 jagtdage (6 
outings) er ikke uhørt. 

Under hele opholdet er kørsel inkluderet i prisen. Ønsker man således at se noget af 
landet, besøge whisky distelleri, slotte eller Inverness by står guiden og bilen til Jeres 
rådighed mellem jagterne. Dette er uden merberegning. 

 

Tidspunkt: 

1. april – 20. oktober 

  

Indkvartering: 

Indkvartering er på hyggelig Bed & Breakfast eller i ”country cottage” tæt på 
jagtområdet. Man indkvarteres i dobbeltværelser med eget bad og faciliteter som 
sengetøj, håndklæder og basale toiletartikler. 

Der serveres morgenmad når man kommer hjem fra morgenjagten. Om 
eftermiddagen kan man tage på tur og købe frokost og om aftenen kan man tage på 
pub i nærheden af indkvarteringen og købe aftensmad. 

Skotland 
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Der flyves til Aberdeen eller Edinburgh hvorfra man kan leje en bil. Der er ca. 2,5 
times kørsel fra lufthavnen (Aberdeen) til indkvarteringen.

 

Tilbud pr. jæger v. min 2 jægere: 

3 dages jagt 1:1 (6 outings) 

4 nætter på B&B m. morgenmad 

Al transport under jagt 

Afskydning af 3 voksne bukke op til 350 g 

Jagttilladelse/leje af riffel 

*Dkr. 12.995,- 

*Prisen er baseret på £ kurs 10,1 og justeres i både op- og 
nedadgående retning, baseret på kursen den dag LB Jagtrejser 
betaler i Skotland. 

 

Ikke inkluderet: 

Fly til Aberdeen t/r 

Afkogning af trofæer, 25 £ pr. stk. - afregnes direkte med guiden. 

Drikkepenge, 30-40£ pr. buk – afregnes direkte med guiden. 

Trofæer med i flyet – udgift afregnes direkte i lufthavnen 

Måltider og drikkevarer udover morgenmad. 

 

 


