Gemsejagt i Rumænien 2016
Field And Forest hunting tours har et rigtigt godt revir i
Rumænien.
Reviret er på ca. 30.000 ha. og ligger ved byen Turda
mellem de 2 store byer Chuj Napoca og Tirgu Mures.
Man kan flyve til Chuj Napoca.
Reviret er også godt til vildsvin, Ulv, Bjørn og Tjurkok.
Tilbuddet:
3 dages jagt, jagtføring 1:1
4 dages ophold inkl. Fuld forplejning,
alle forsikringer,
Al kørsel i reviret,
Afhentning i lufthavn og retur
(Cluj Eller Budapest ved aftale)

Pris pr. Jæger 5.995,00 kr. v/2 jæger
Pris pr. Jæger 5.495,00 kr. v/4 jæger
Tillæg:
Administrationsgebyr 375 kr.
Drikkepenge.
Gemse op til 100 point str.
13.995 kr.
Gemse fra 100,01 til 110 point 17.995 kr.
Grmse på 110,01 og over
24.995 kr.
+1500 kr. pr. point over 110 point.

Termin: 1. aug. - 15. dec.
Bedste Termin: 20. Okt. – 15. Nov.

Når trofæet skal bæres ned, må der slides igen.
Det er en god ide at være i rimelig form til denne type
jagt i Rumænien.

Det lille gast haus vi bruger til vores gemse jagt
ligger midt i reviret, i noget af den smukkeste Rumænske
natur.
Naturen i Rumænien kan ikke beskrives, den SKAL
opleves.

Tøv ikke med at kontakte os hvis du vil se flere foto fra
dette smukke revir, hvor der er mange 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 og
Husk din jagtrejse ikke er et spørgsmål om pris, men om tillid til din jagtrejseudbyder.

