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Nordøstlige Ungarn  
 
Vi kan tilbyde jagt på råbukke i det nordøstlige Ungarn.  
Placering: Terrænet er placeret ca. 150 km nordøst/øst for 
Budapest i et område med en stærk population af råvildt 
og med stærke bukketrofæer. Terrænet er relativt fladt 
præget af store landbrugsområder med små skove og 
remiser. Trofæstørrelsen på disse terræner ligger typisk 
mellem 300-550 g. 
Indkvartering: På hunting lodge eller hotel. 
Bukkejagt: Anbefales fra 1. maj 30. juni 2018. 
 
Fastprispakke 1: 
3 dages jagt 1:1 
4 dages ophold i dobbeltværelse 
Fuld forplejning 
5 bukke op til 300 g* 
5 x trofæevaluering 
Pris pr. jæger dkr. 12.995,- 
*Ingen merpris hvis bukke over 300 g. 
 
Fastprispakke 2:  
2 dages jagt 1:1 
3 dages ophold i dobbeltværelse 
Fuld forplejning 
3 bukke mellem 300-400 g* 
3 x trofæevaluering 
Pris pr. jæger dkr. 13.495,- 
*Ingen merpris hvis bukke over 400 g. 
 
Fastprispakke 3:  
2 dages jagt 1:1 
3 dages ophold i dobbeltværelse 
Fuld forplejning 
3 bukke op til 350 g* eller keilere op til 15 cm tænder 
3 x trofæevaluering 
Pris pr. jæger dkr. 10.495,- 
*Ingen merpris hvis bukke over 350 g. 
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Ikke inkluderet:  
Transport DK-Ungarn t/r 
Lufthavnstransfer 
Jagttilladelse og – forsikring, dkr. 500,- 
Kørsel på reviret, 30 euro/pürsch/jæger, afregnes direkte til den ungarske jagtfører. 
Evt. trofæevaluering af ekstra bukke. 
Hjemtransport af bukke, kr. 150,- pr. stk. 
Drikkevarer 
Drikkepenge  
 
 
Ved booking af rejsen betales depositum på kr. 3.000,- pr. jæger. Rejsen er først booket når depositum er betalt. 
Restbeløb betales senest 45 dage før afrejse. Slutregning foregår efter hjemkomst fra rejsen. Se endvidere vores 
hjemmeside www.lbjagtrejser.dk for vores rejsebetingelser. 
 
 

Med venlig hilsen 

 
LB Jagtrejser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


