
Rusland priser 
Priser Sibirisk råbuk 

5 dages jagt, professionel guide 1:1 

6 nætter i jagtcamp inkl. fuld forplejning 

Al transport under jagt 

Transfer lufthavn-jagtcamp t/r 

Al service personale samt tolk (én for gruppen) 

Feltpræparering af trofæer 

Nødvendige papirer såsom jagtinvitation, våbentilladelse og veterinær certifikater 

Dkr. 14.500,- 

Ikke inkluderet: 

Trofæafgifter jf. nedenstående prisliste 

Fly til Jekaterinburg t/r 

Evt. overvægt på flyet/våbenafgift 

Evt. overnatning og forplejning på hotel før og efter jagt. Dette kræver desuden tillægstransfere på 300 euro 

pr. gruppe idet en repræsentant fra jagtområdet bliver nødt til at overnatte i Jekaterinburg sammen med 

dig/Jer. 

Visum 

Alkohol 

Drikkepenge. 

Hjemsendelse af trofæer 

Trofæpriser: 

Sibirisk råbuk 

Bukkeopsatsen hel afkogt dkr. 

til 650 g 7.260 

fra 651 til 800 g 8.250 

fra 801 til 900 g 9.900 

fra 901 til 1.000 g 11.550 

fra 1.001 til 1.100 g 13.613 

fra 1.101 til 1.200 g 14.850 

fra 1.201 g og mere 17.738 

Bukkene vejes 24 timer efter afkogning. Tidligere vejning end 24 timer fratrækkes trofævægten 3%. 

Kamchatkan bjørn tilbud: 

9 dages jagt, professionel guide 1:1 

10 dages ophold inkl. fuld forplejning 



Transfer lufthavn (Petropavlovsk)-base camp t/r 

Al service personale samt tolk (én for gruppen) 

Feltpræparering af trofæer 

Jagttilladelse/veterinærtilladelse og våbenpapirer 

Afskydning af 1 Kamchatka brunbjørn 

CITES til 1 bjørn 

Dkr. 77.550,- 

(tilbagebetaling ved manglende chance til bjørn, dkr. 16.500,-) 

Ikke inkluderet: 

Fly til Moskva t/r 

Fly til Petropavlovsk t/r (ca. 1000 euro på economy og 3.000 euro på business class) 

Evt. overvægt på flyet/våbenafgift 

Overnatning og forplejning på hotel i Moskva og/eller Petropavlovsk før og efter jagt 

Evt. Visum 

Alkohol 

Drikkepenge. 

Konservator i Moskwa 

Hjemsendelse af trofæer 

Evt. tilkøb: 

2. Bjørn inkl. CITES, dkr. 38.775,- 

Tag for 2. bjørn (ikke refunderbart), dkr. 4.125,- 

Ulv (bonus) inkl. CITES, dkr. 9.075,- 

Kamchaktka moose tilbud: 

10 eller 7 dages jagt, professionel guide 1:1 

11 eller 8 dages ophold inkl. fuld forplejning 

Transfer lufthavn (Petropavlovsk)-base camp t/r 

Al service personale samt tolk (én for gruppen) 

Feltpræparering af trofæer 

Jagttilladelse/veterinærtilladelse våbenpapirer 

Afskydning af 1 Kamchatka moose 

Dkr. 99.800,- 

(tilbagebetaling ved manglende chance til moose, dkr. 18.750,-) 

Ikke inkluderet: 

Fly til Moskva t/r 

Fly til Petropavlovsk t/r (ca. 1000 euro på economy og 3.000 euro på business class) 

Evt. overvægt på flyet/våbenafgift 

Overnatning og forplejning på hotel i Moskva og/eller Petropavlovsk før og efter jagt 

Evt. Visum 



Alkohol 

Drikkepenge. 

Konservator i Moskva 

Hjemsendelse af trofæer 

Evt. tilkøb: 

Bjørn inkl. CITES, dkr. 46.000,- 

Tag for bjørn (ikke refunderbart), dkr. 4.125,- 


