Jagt på Stenhøns 2018
Dette tilbud henvender sig til haglbøssejægeren der ønsker fart og spænding samt mange fugle.
Field And Forest Hunting Tours kan i 2018 tilbyde jagt på stenhøns i Spanien, nær Barcelona.
Disse jagter er delt op i to jagttyper – drev som vi kender fra de danske fasanjagter, hvor skytterne står for og
fuglene bliver drevet frem mod skytterne. Over middag skyder man stenhønsene som walk up shooting. Man
vil på disse jagter opleve velflyverne fugle i masse vis.
Sidste men ikke mindst er Spanien jo kendt for fantastisk gastronomi, som naturligvis også kommer de
tilrejsende jægere til gode

Man flyver til Barcelona og bliver afhentet der.
Køre til 4**** hotel og får aftensmad.
Starter næste morgen omkring kl. 08.00 med morgenmad.
Derefter afsted til jagtreviret,
hvor der er 2 drev på stenhøns efterfulgt af middag på jagtslottet.
Om eftermiddagen vil der være walk up på stenhøns.
Dag 2. som dag 1. efter sidste jagtdag køres tilbage til hotellet
Hvor vi afslutter med aftensmad.

Tilbuddet.
*2 dages Stenhønsejagt som drev og walk up.
* 3 dages ophold i dobbelt værelse med fuld forplejning.
*Transport tur/retur fra lufthavnen (Barcelona)
*Alle tilladelser + div. papir.
* Ca. 1000 Stenhøns.

Pris pr. jæger 15.995 kr.
Max 10 jæger pr. tur.
Tillæg:
Administrationsgebyr 400 kr.
Fly til Barcelona
Alkohol uden for jagten.
Patroner 25stk. 15 €

Termin for disse tur er:
16 til 18 /2 - 2018
02 til 04 /3 - 2018
23 til 25 /3 - 2018
12 til 15 /4 - 2018
04 til 05 /5 - 2018

Jeg ser frem til at høre fra dig, til en snak om dette tilbud
og en evt. booking.
Tilbuddet har du på hånden, til der er udsolgt.

Med Venlig Hilsen
Thomas B. Ehlers
Field and Forest
HuntingT ours.
TLF. 40 55 92 01
tl@fieldandforest.dk
www. Fieldandforest.dk
Medlem af rejsegarantifonden nr. 2093

Husk din jagtrejse ikke er et spørgsmål om pris, men om tillid til din jagtrejseudbyder.

