WWW.JELLINGJAGTREJSER.DK

PRISLISTE "UDVALGTE JAGTREJSER I EUROPA OG RESTEN AF VERDEN"
OBS: Vi beregner hverken administrationsgebyr, vouchertillæg eller andre særafgifter.
Forbehold for evt. fejl, pludselige prisændringer pga. udsving i valutaen etc.
ENGLAND
1. Kapitale bukke i Somerset, det sydlige England med chance for muntjac
April til august
Pris kr. 8.400,Priseksempel inkluderer: 3 dages jagt med jagtføring 1:1, 6 pürsch, 4 dages ophold i guest house med morgenmad, indkvartering i dobbelteller enkeltværelse, feltpræparation af trofæer kørsel på reviret samt evt. UK våbentilladelse.
Trofæafgifter pr. nedlagt råbuk: (trofæerne vejes 24 timer efter de er afkogte)
0 – 199 g GBP 80 / 200 – 249 g GBP 132 / 250 – 299 GBP 176 / 300 – 349 g GBP 330 / 350 – 399 g GBP 462 / 400 – 449 g
GBP 605 / 450 – 499 g GBP 737 / 500 g GBP 869 + GBP 6 pr. gram over 500 g.
_______________________________________________________________________________________________________________

2. Bukkejagt med mulighed for stærke trofæer, West Sussex
April til august
Pris kr. 13.095,- v. 1 jæger / Pris kr. 11.995,- v. 2 jægere
Priseksempel inkluderer: lufthavnstransfer til og fra Gatwick Airport, al kørsel i forbindelse med jagten samt til og fra spisesteder, 3 jagtdage
med jagtføring 1:1, 4 overnatninger på B&B i dobbeltværelse m. morgenmad, afskydning af én 1-årsbuk med trofæ til og med gaffel,
feltpræparation af trofæer samt evt. UK våbentilladelse.
Trofæafgifter pr. nedlagt buk: (er trofæet er medaljetrofæ skal det tørre i 90 dage inden det officielt opmåles)
Gaffelbuk GBP 50 / Seksender GBP 100 / Bronzemedaljebuk GBP 600 / Sølvmedaljebuk GBP 800 / Guldmedaljebuk GBP 1000
_______________________________________________________________________________________________________________

3. Bukkejagt nær ”Berwick-Upon-Tweed”, mulighed for stærke trofæer
April og maj
Pris kr. 7.950,Priseksempel inkluderer: 4 dages ophold i dobbeltværelse m. morgenmad, 3 dages jagt med jagtføring 2:1, al kørsel i forbindelse med
jagten og feltpræparation af trofæer.
Trofæafgifter pr. nedlagt råbuk: (afkogt og fratrukket 90 gram) – rekvirer prisliste. Nedenstående er eksempler på trofæafgifter.
Indtil 299 g GBP 125 / 300 – 349 g GBP 250 / 370 g GBP 340 / 400 g GBP 400 / 450 g GBP 550 / 500 g GBP 650 / 550 g
GBP 790 / 600 g GBP 990 + GBP 25 for hver 10 g over 600 g.
_______________________________________________________________________________________________________________

4. Muntjac og kinesisk vandrådyr
November til og med marts
Pris kr. 11.995,Priseksempel inkluderer: lufthavnstransfer til og fra Luton Airport, al kørsel på jagten samt til og fra spisesteder, 3 hele jagtdage med
jagtføring 2:1, 4 overnatninger på B&B i dobbeltværelser inkl. morgenmad, afskydning af 2 kinesisk vandrådyr (då el. 1 års buk) og 1 ikkemedalje muntjac buk (v. 4 jægere), evt. UK våbentilladelse og feltpræparation af trofæer.
Evt. medaljetillæg som betales direkte på stedet:
CWD sølvmedaljetrofæ GBP 400 / CWD guldmedaljetrofæ GBP 500 / Muntjac bronze-, sølv, eller guldmedaljetrofæ GBP 350
______________________________________________________________________________________________________________

5. Kombinationsjagt – Muntjac, kinesisk vandrådyr, dåer og råer
November til midt marts
Pris kr. 15.495,Priseksempel inkluderer: lufthavnstransfer til og fra Luton Airport, al kørsel på jagten samt til og fra spisesteder, 4 hele jagtdage med
jagtføring 2:1, 5 overnatninger på B&B i dobbeltværelser inkl. morgenmad, afskydning af 1 kinesisk vandrådyr (då el. 1 års buk) og 1
muntjac (då eller 1 års buk), 1 rå og ubegrænset afskydning af dåer (v. 4 jægere), evt. UK våbentilladelse og feltpræparation af trofæer.
______________________________________________________________________________________________________________

6. Duejagt nær ”Berwick-Upon-Tweed”
Februar og marts
Pris kr. 4.995,4 opholdsdage – 3 jagtdage med indkvartering i delt dobbeltværelse inkl. English Breakfast, UK våbentilladelse, guidning og udstyr til
duejagten. Evt. ekstra jagtdag inkl. ophold DKK 995,Ikke inklusiv patroner, ikke nævnte måltider, fly tur / retur lejebil i England
______________________________________________________________________________________________________________

SKOTLAND
7. Højlandshjorte, hinder og kalve ved Loch Lomond – Luss Estate
Sidst i september til 20. oktober
Pris kr. 16.995,Priseksempel inkluderer: 5 dages ophold i guest house med selfcatering fra søndag aften til fredag morgen, indtil 4 jagtdage, jagtføring 2:1
eller 1:1, kørsel på jagtområdet, UK-våbentilladelse, feltpræparation af trofæer og afskydning af 2 hjorte uanset størrelse.
Hotel med helpension kan tilkøbes for yderligere kr. 1.750,Hinder og kalve fra d. 21 okt. til midt feb. Pris kr. 9.995,- Hotel med helpension kan tilkøbes for yderligere kr. 1.400,Priseksempel inkluderer: som ovenstående, blot med 4 opholdsdage, 3 jagtdage og afskydning af 2 hundyr pr. dag pr. jæger.
_______________________________________________________________________________________________________________

UNGARN
8. Jagt på råvildt, kronhjort, vildsvin, dåhjort, mufloner og fugle.
Maj til januar
Pris fra kr. 8.895,Priseksempel inkluderer: 5-8 rejsedage, 3-6 hele jagtdage, indkvartering i dobbeltværelse med adgang til bad og toilet, ungarsk jagttegn,
forsikringer og licenser, jagtføring 1:1 og transfer til og fra lufthavnen i Budapest.
Priseksempler på pakkepriser med 6 dages rejse, 4 jagtdage, jagtføring 1:1, ungarsk jagttegn, forsikringer, licenser kørsel i reviret og
afskydning af 1 hjort eller 3 bukke iflg. nedenstående, transfer til og fra lufthavnen i Budapest.
Én kronhjort: indtil 4,99 kg kr. 15.000,- / 5,00 til 6,49 kg kr. 22.000,- / 6,5 til 7,99 kg kr. 28.000,- / + 8,00 kg efter prisliste
En dåhjort: fra 2,5 til 2,99 kg kr. 15.995,- / 3,00 til 3,49 kg kr.18.995 / 3,50 til 3,99 kg kr. 27.995,- / + 4,00 kg efter prisliste til 4,49 kg
3 råbukke fra 200 til 300 gram netto kr.13.995,- / 3 råbukke fra 270 til 350 gram netto kr. 16.495,Ikke inkl. i prisen: Evt. flybillet tur/retur, evt. enkeltværelsestillæg pr. nat kr. 165,-, trofæopmåling i Ungarn € 20,- trofæforsendelse til
Danmark (afhængig af størrelse og antal) kronhjort pr. trofæ € 100,- råbukke € 25 pr. trofæ – rekvirer evt. prisliste.

_______________________________________________________________________________
FRANKRIG
9. Vildsvinejagt på første klasse
Hele året, koncentreret omkring fuldmåne Pris fra EUR 350 pr. jagtdag – ledsager fri
Priseksempel inkluderer: Fuld forplejning, barbecue middag, udsøgte vine, to ansitz pr. dag og afskydning iht. prisliste – rekvirer hos JJR
Pakkepris hvor prisen inkluderer: Dansk guide, 4 dages ophold, 6 anstandsjagter, indkvartering i dobbeltværelse, luksusforplejning med
gourmetmiddage og udsøgte vine, riffelleje, forsikringer og licenser, én fri ledsager m. gratis ophold og afskydning af 1 keiler uanset
størrelse eller alternativt indtil 5 unge grise. Pris EUR 3.250,_______________________________________________________________________________________________________________

SPANIEN
10. Ibex, vildsvin, muflon, mankefår med dansktalende guide eller danske værter
20. okt. til marts
Priseksempel inkluderer: 5 dage, 4 nætter, 3 jagtdage med jagtføring 1:1, indkvartering på spansk landejendom nær Valencia eller Alicante
hos dansk vært, helpension, alle drikkevarer, dansk tolk, afskydning af 1 ibextrofæ – evt. sølv- og guldmedalje mod tillæg.
Pris pr. jæger ved repræsentativt ibex trofæ til og med bronze kr. 22.995,- Tillæg sølv kr. 8.500,- / Tillæg guld kr. 18.750,Tillæg for afskydning af repræsentativ muflon ( indtil cirka 67 cm) € 1.500,- Tillæg bronze € 500,- / sølv € 2.400,- / guld €.3.000
Pris pr. jæger ved kombinationspakke inkl. afskydning af ibex og muflon, repræsentative til og med bronze kr. 32.875,Pris pr. jæger ved mankefår repræsentativt trofæ indtil bronze kr. 22.995,- (kun 4 rejsedag / 2 jagtdage)
Evt. ledsager på rejsen vil koste kr. 4.295,- inkl. helpension og frie drikkevarer
Ikke inklusiv: Flybillet til Alicante eller Valencia, billeje, jagtriffel € 125,- / billeje, drikkepenge til jagtfører og til værter.
_______________________________________________________________________________________________________________

GRØNLAND
11. Moskusokse – sensommer og efterår eller en vinterjagt i det tidlige forår på ”The Arctic Five”
Kangerlussuaq (Sønder Strøm) Pris kr. 31.995,Priseksempel inkluderer: 4 dages sommer eller vinterjagt, transport til og fra lufthavn til camp eller hytte, hundeslæde eller kørsel med ATV
til jagtområdet / jagtlejeren, jagtguide og jagtføring, fuld forplejning fra ankomst til afrejse, feltpræparation af trofæer, pakning og nedfrysning
af trofæ til forsendelse til dit hjemland samt licens til afskydning af én moskusokse.
_______________________________________________________________________________________________________________

KIRGISISTAN
12. Ibex og Marco Polo
September til april
Pris kr. 49.995,- (forbehold i forhold til US$)
Priseksempel inkluderer: indtil 9 rejsedage, 5-7 jagtdage, forplejning, visum og VIP service i lufthavnen, al transport i Kirgisistan, afskydning
af én ibex, trofæhjemsendelse samt hovedmontering hos konservator Erling Mørch i DK. Uden hjemsendelse og montering kr. 42.500,_______________________________________________________________________________________________________________

AUSTRALIEN
13. Vandbøffel, vildsvin, skrub bull, vildheste og vildæsler
Juni og juli
Pris kr. 41.995,Priseksempel inkluderer: 6/7 dages ophold med fuld forplejning, 6 dages jagt, jagtføring, afskydning af én vandbøffel, feltpræparation af
trofæ, saltning og klargøring af trofæ til hjemsendelse til konservator, al kørsel på jagten og afhentning og aflevering i lufthavnen i Kathrine.
Evt. ekstra jagt- og opholdsdag á kr. 2.500,Evt. ekstra afskydning
Vandbøffel bull kr. 18.175,- / vandbøffel ko kr. 6.250,- / scrub bull kr. 9.275,- / vildsvin kr. 1.600,- / vild hest 1.600,- / vild æsel
Ikke inklusiv: flybillet, konservatorarbejde i Australien, hjemsendelse af trofæer, drikkepenge, evt. ekstra opholdsdage i Australien – herunder
evt. hotelophold og forplejning.
_______________________________________________________________________________________________________________

NEW ZEALAND
14. Så bliver jagtoplevelserne simpelthen bare ikke større ..
Marts til november
Priserne på jagtmarkedet i NZ er desværre meget urolige i skrivende stund, hvorfor vi gerne vil have lov til at give en helt konkret pris på en
evt. rejse efter indhentning af pris – vi skal bruge fra 3 til fem dage for at blive helt konkret.
Ønsker du at lave et ophold inkl. en evt. leje autocamper, hotelophold og/eller andre ting udarbejder vi gerne et tilbud på dette.
_______________________________________________________________________________________________________________

CANADA

15. British Columbia & Vancouver Island
August til juni
Sortbjørn i BC med mulighed for ulv
Kost og logi og softdrinks, transport under jagten, truck, ATV, kano/båd, afhentning og aflevering til Fort Saint John’s lufthavn.
Inklusiv drikkepenge.
Pris pr. jæger
kr. 26.995,Ikke inkl. i ovenstående pris: Flybillet til og fra Fort Saint John, evt. jagtføring 1:1 tillæg DKK 6.500,- kr., alkoholiske drikkevarer, leje af
riffel 250 CAD inkl. 2 testskud + 5$ CAD pr. patron, evt. leje af sovepose 50 CAD, hjemsendelse af trofæer, evt. trofæafgift for bjørn nr. 2 –
600 CAD (betales kontant efter bjørnen er nedlagt) og konservatorarbejde, klargøring, saltning, tørring af skind og kranie og pakning CITES
tilladelse - Betales kontant efter bjørnen/ulven er nedlagt 500 CAD pr. trofæ.
Evt. trofæafgift for ulv 500 CAD betales kontant efter ulven er nedlagt
Ved anskydning af bjørn / ulv betales en afgift kontant i Canada på 500 CAD pr. anskydning / Hotel før og/eller efter jagten.
Udgifter inden bjørnen er nedlagt.

Brunstjagt på trofæ-moose i BC med mulighed for sortbjørn og ulv i september
Pris eksempel inkluderer: 12 dages ophold / 10 dages jagt som foregår fra firehjulstrukne biler (truck), evt. fra anstand, som stalk eller med
hjælp fra ATV, kano eller båd, al transport under jagten, jagtføring 1:1, kost og logi samt softdrinks og afhentning og returkørsel fra
jagtcampen til hotellet i Fort Saint John eller til lufthavn – succesraten er høj (cirka 90 %)
Pris pr. jæger
Pris kr. 65.200,Ikke inkl. i prisen: Flybillet til Fort Saint John (anslået cirka kr. 7.500 til 8.500,-), Canadisk jagtlicens US$ 250,-, hjemtransport af trofæer,
konservatorarbejde, klargøring, saltning og tørring af skind og kranie, pakning, CITES / veterinærtilladelse, som betales kontant efter vildtet
er nedlagt CAD 500,- pr. trofæ, alkoholiske drikkevarer, leje af riffel 250 CAD incl. 2 testskud + 5 CAD pr. patron, leje af sovepose 50 CAD
og drikkepenge. Anskydning samme pris som trofæafgift.
Evt. tilladelse til afskydning af moose (Tag) US$ 280, tilladelse til afskydning af sortbjørn (Tag) US$ 250, tilladelse til afskydning af ulv (Tag)
US$ 100. Trofæafgifter: trofæafgift for moose 2.500 CAD, trofæafgift for sortbjørn 1.200 CAD, trofæafgift for ulv 500 CAD
Anslået total ved jagten inkl. fly og hotelophold ca. kr. 96.000,_______________________________________________________________________________________________________________

16. Alberta – også perfekt for buejægeren
August til juni
SORTBJØRN - TILBUD på sortbjørn i Alberta 2016/2017
Vi jager ca. 600 km fra Edmonton (6,5 timer i bil). Nærmeste lufthavn - Grande Prarie, hvorfra kun ca. 2,5 time i bil til reviret.
Priseksempel inkluderer: 7 dages ophold med fuld forplejning / 6 dages jagt, jagtføring 2:1 inkl. kørsel, alle skatter, afgifter og
trofæafgift og licens til afskydning af 2 sortbjørne, samt licens til afskydning af ulv og coyote.
Ikke inkl. flybillet (anslået kr. 5.000,- - 6.500,-), evt. lejebil (anslået kr. 3.000,-), drikkepenge, ekstra trofæafgifter til ulv og coyote,
hjemsendelse af trofæer, konservatorarbejde og evt. hotelophold.
Pris pr. jæger
kr. 25.995,- (Ingen refusion hvis kun én bjørn nedlægges)
_____________________________________________________________________________________________________

Mere Alberta - sortbjørn, moose wapiti, hos anden RWD outfitter i Alberta
Priseksempel inkluderer: 7 dages ophold med fuld forplejning / 6 dages jagt, jagtføring 1:1 inkl. kørsel,
opsamling i lufthavnen, alle skatter, afgifter og trofæafgift og licens til afskydning af 2 sortbjørne, samt licens
til afskydning af ulv og coyote
Ikke inkl. flybillet (anslået 5 -6,500), evt. lejebil (anslået kr.3.000,-), drikkepenge, ekstra trofæafgifter til ulv og coyote,
hjemsendelse af trofæer og konservatorarbejde
Pris pr. jæger
kr. 36.995,- (Ingen refusion hvis kun én bjørn nedlægges)
Med samme indhold som ovenstående
Trofæ moose
Pris pr. jæger kr. 52.500,Trofæ elk / wapiti
Pris pr. jæger kr. 47.995,Trofæ af whitetail
Pris pr. jæger kr. 44.995,Alle ovenstående kan laves som kombinationsjagter, hvor man som udgangspunkt jager ét trofæ og tillægger trofæafgift, og
licenser til det man ellers vil nedlægge:
Sortbjørn US$ 1.000,- / whitetail deer US$ 1.000,- / mule deer US$ 1.500,- / Elk US$ 1.750,- / moose US$ 2.000,Tillægges ekstra jagtdage, pris pr. jagtdag 2:1 kr. 3.800,- ved 1:1 kr. 5.500,____________________________________________________________________________________________________

ALASKA
17. Alaska Hunting – Mountain goat, dall sheep, moose, grizzly og sortbjørn
Efterspørgslen på Alaska er ikke særlig, høj. Outfittene kan ikke modtage særlig mange gæster:
Vi indhenter tilbuddene efterhånden som vores kunder efterspørger, og sammensætter naturligvis tilbuddet efter dine ønsker og behov.
Forvent, at der skal bestilles indtil flere år forud – altså en ventetid på indtil et par år er ikke urealistisk – til gengæld er produktet i top!
_____________________________________________________________________________________________________________

USA
18. Wyoming – med Yellowstone Nationalpark, storbyer eller andre naturperler
Nedenstående priser inkluderer: ophold i byen Kaycee, fuld forplejning fra ankomst til afrejse, al kørsel i forbindelse med jagten, jagtdage
som beskrevet nedenfor, riffeleje, transfer til og fra lufthavnen og afskydning af én af nedenstående (afhængig af pakken).
Pronghorn antilope, 3 dage
US$ 2.550 + Tag, donation / slagtning, conservation stamp ca. US$ 400,Mule deer – 5 dage
US$ 4.800 + Tag, donation / slagtning, conservation stamp ca. US$ 440,Whitetail, 5 dage
US$ 4.800 + Tag, donation / slagtning, conservation stamp ca. US$ 440,Mountain lion, 5 dage (puma)
US$ 5.600 + Tag, conservation stamp
ca. US$ 450,Elk – Wapiti, 5 dage
US$ 7.000 + Tag, processingfee / donation /slagtning, conservation stamp ca. US$ 1.400,Alle jagter kan kombineres, hvilket betyder billigere trofæpriser på trofæ nr. to - indhent tilbud
Priserne inkluderer ikke: flybilletter (anslået kr. 5 – 7.000,-) og drikkepenge.
Evt. udflugter til andre naturperler som f.eks. Yellowstone Nationalpark – storbyer som New York – indhent tilbud hos JJR.
Vi har en særdeles prisvenlig aftale med en super lejlighed i New York / Brooklyn med plads til indtil 4 personer + én opredning – forhør!

_______________________________________________________________________________
ARGENTINA
19. Patagonien Lodge – de store hjortes bjerge
Marts til april
Pris pr. jæger kr. 52.500,Priseksempel inkluderer: 5 dages jagt m. jagtføring 1:1 på medaljehjorte / kronhjort i Patagonien, ophold med fuld forplejning, alle
drikkevarer, transport under jagten og feltpræparation af trofæ. Ikke inklusiv: flybilletter, jagtlicenser, våbenleje, ammunition og evt. hotel før
og efter jagten.

20. Santiago del Estero – duer i tusindtal
Marts til juni
Pris pr. jæger kr. 14.000
Priseksempel inkluderer: 5 opholdsdage, 4 jagtdage for min. 4 deltagere, indkvartering i dobbeltværelse med adgang til bad og toilet, fuld
forplejning, alle drikkevarer og al kørsel i forbindelse med jagten. Ikke inklusiv: flybilletter, våbenleje, ammunition og evt. hotel før og efter
jagten.

21. Buenos Aires Lodge - kombinationsjagt
Marts til juni
Pris pr. jæger kr. 36.500,Priseksempel inkluderer: 2 dages wingshooting (duer, gæs, ænder, agerhøns), 3 dages jagt på axis deer og black buck i Buenos Aires
Lodge, indkvartering i dobbeltværelse med adgang til bad og toilet, fuld forplejning, alle drikkevarer, al kørsel i forbindelse med jagten og evt.
feltpræparation af trofæer. Ikke inklusiv: flybilletter, jagtlicenser, våbenleje, ammunition og evt. hotel før og efter jagten.
_____________________________________________________________________________________________________________
Vi tilbyder herforuden jagt i følgende lande: Tjekkiet, Cameroun og Benin i Vestafrika –
forhør nærmere!
NYT! 3 dages jagt / 4 x ande- og gåsetæk på Mandø i DK inkl. fuld forplejning for kr. 2595,- forhør nærmere!

