Drivjagt i Letland 2017
Field and Forest kan tilbyde vores kunder drivjagt i Letland.
På vores drivjagter i Letland kan man opleve elg, vildsvin,
råvildt, ulv samt los.
Man kan som drivjagtsjæger i Letland ikke forvente parader som
I Ungarn og Polen. Til gengæld kan man forvente
en velorganiseret drivjagt med flotte naturoplevelser, hvor paraden
er afvekslende elg, vildsvin, råvildt, ulv og los, hvis heldet er med
jægeren. Der kan forventes afskydning af ca. 20 stykker vildt på
paraden, dette antal kan dog variere alt efter skydefærdigheder
samt held.
På en Lettisk drivjagt deltager mellem 12 og 14 jægere.

Vores revirer ligger omkring Daugavpils ca. 230 km fra Riga.
I dette område har vi mulighed for at tilbyde jagt på
næsten 35.000 ha.
Revirerne består af grønne marker, skov, brakjord, mose områder
og lidt landbrugsjord, og så må vi jo ikke glemme alle de
små vandløb og søer, som området også byder på.

Tilbud:
* 3 dages drivjagt.
* 4 dages ophold m. fuld forplejning.
* Kørsel i reviret.
*Afhentning i lufthavn Riga tur/retur.
* Tolk.
* Alle div. tilladelser.
* Rengøring af trofæer.

* Fri afskydning af:
Vildsvin op til 1 år
Elgkalv ca. 5 pr. dag
Hind/kalv efter kvote
Rå og lam
Ræv
Bæver
Pris pr. jæger

9.995 kr.

v. min. 12 jægere og max. 14 jægere.

Tillæg:
Administrationsgebyr 375 kr.
Fly til Riga.
Drikkepenge.
Alkohol.
Hjemsendelse af trofæer.

Prisliste 2017 elgtyr.
Elgtyr op til 6 takker.
7 til 10 takker.
11 til 14 takker.
15 takker eller mere.
Ko.
Anskudt tyr eller ko.

8.995,00 kr.
11.995,00 kr.
19.995,00 kr.
29.995,00 kr.
7.495,00 kr.
7.495,00 kr.

Prisliste 2017 kronhjort.
Op til 6 kg.
6,1 kg. til 7 kg.
7,1 kg. til 8 kg.
8,1 kg. til 9 kg.
9,1 kg. eller mere
Anskudt hjort.

8.995,00 kr.
11.495,00 kr.
14.995,00 kr.
20.995,00 kr.
27.995,00 kr.
7.495,00 kr.

Prisliste 2017 vildsvin.
Keiler fra 12 cm til 15 cm.
Over 15 cm.
Bøde på so.
Anskudt svin.

1.495,00 kr.
2.495,00 kr.
3.995,00 kr.
995,00 kr.

Ulv. Inkl. CITES. 12.995 kr.

Jagttermin for denne drivjagt:
Ankomst til Letland den
Drivjagt den
Afrejse fra Letland den

Vildtbestanden i Letland må ikke sammenlignes
med eks. Polen eller Ungarn.

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

