Drivjagt i Kroatien 2017.
Kroatien er kendt for deres velorganiserede vildsvinejagter.
På disse drivjagter må der kun skydes vildsvin, og man
kan forvente ca. 40 til 60 vildsvin på paraden efter tre dages
jagt.
Der er normalt ca. 3 til 5 drev om dagen.
Under selve jagten er man placeret i lave tårne eller
står på jorden. Field and Forest Hunting Tours råder
over 3 revirer, hvor fælles for dem alle er at de har en
stærk bestand af vildsvin på fri vildbane.

Tilbud.
3 dages drivjagt
4 dages ophold incl. fuld forplejning.
Afhentning i lufthavn tur/retur. (Zagreb)
Drivere og hunde
Alle tilladelser og jagtforsikring.
Al kørsel under jagten.
Tolk.
Mellem 30 og 40 vildsvin incl. keiler.

Pris pr. jæger 13.995 kr.
Ved min. 10 og max. 14 jægere.
Tillæg:
Administrationsgebyr 375 kr.
Drikkepenge.
Evt. alkohol.

Prisliste vildsvin
41 til 50 vildsvin 1.595 kr. pr. jæger.
51 til 60 vildsvin 2.495 kr. pr. jæger.
61 til 70 vildsvin 4.495 kr. pr. jæger.
71 til 80 vildsvin 5.895 kr. pr. jæger.
Anskudt vildsvin tæller som nedlagt.

Revir nr. 1 Pisanicka er på 10.480 ha.
Vildt på reviret: kronvildt, råvildt og vildsvin.

Revir nr. 2 Posavske er på 14.074 ha.
Vildt på reviret: vildsvin og småvildt som
gæs, ænder, agerhøns og snepper.

Revir nr. 3 Petrova er på 14.010 ha.
Vildt på reviret: kronvildt, råvildt, og reviret er især kendt
for sine store keilere.
Bedste termin: 15/11 til 31/12
Termin for gruppetur. 18/11 til 22/11-2017
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.

