Gemsejagt i Kroatien 2018
Field And Forest Hunting Tours kan nu tilbyde vores
kunder gemsejagt i Kroatien ”Balkan Gemsen”. Dette
storslået revir er på 11.300 ha. og ligger en times kørsel fra
lufthavne i Split. Området er bjergrigt og ligger fra 380 til
1700 meter over havets overflade.
Man skal forvente lange skud i dette område fra 200 meter
til 300 meter er ikke unormalt.
Området er utroligt smukt, og man vil møde meget
kompetente jægere under sit ophold i Kroatien.

Tilbuddet:
* 3 dages jagt.
* Jagtføring 1:1
* 4 dages ophold inkl. Fuld forplejning,
* Alle forsikringer,
* Al kørsel i reviret,
* Afhentning i lufthavn og retur

Pris pr. Jæger 9.995 kr. v/2 jægere.
Tillæg:
Administrationsgebyr 400 kr.
Drikkepenge.
Hjemsendelse af trofæer

Prisliste 2018.
Gemse op til 89,9 point.
10.495 kr.
90 til 94,9 Point
10.995 kr.
+ 342 kr. pr. point over 90 point.
95 til 99,9 point
12.695 kr.
+ 512 kr. pr. point over 95 point.
100 til 104,9 point.
15.495 kr.
+ 522 kr. pr. point over 100 point.
105 til 109,9 point.
17,495 kr.
+ 1134 kr. pr point over 105 point.
110 point.
23.495 kr.
+ 2795 kr. pr. point over 110 point.
Anskudt gemse er 50% af skyttens vurdering af trofæet.
Forbiskud til gemse koster 995. Kr.
Termin: 1. sep. - 31. dec.
Medalje krav til Balkan Gemse.
Bronze. 100 point.
Sølv.
105 point.
Guld. 110 point.

Jagten kan kombineres med muflonjagt,
som reviret også har en stærk bestand af.
Kontrakt os for pris på muflon, hvis dette har interesse.

Tøv ikke med, at kontakte os hvis du vil se flere foto fra dette smukke revir.
Området har en god bestand af gemser og du får en god mulighed for at nedlægge et flot trofæ.
Jeg ser frem til at høre din respons på dette tilbud.
Du er altid velkommen til at ringe, hvis du har supplerende spørgsmål til ovenstående.
Tilbuddet har du på hånden til der er udsolgt i år.
Med Venlig Hilsen
Thomas B. Ehlers
Field and Forest.
Hunting tours.
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.

