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Vi har härmed nöjet att offerera en fantastisk premium drevjakt till 

södra Ungern på ett revir på ca: 10 000 Ha med blandad biotop av 

skog och stora gräsfält. Reviret är bland de vilttätaste i hela Ungern 

med gott om kronvilt, dovvilt och vildsvin. Drevjakten bedrivs mycket 

professionellt med en stor jaktorganisation av drivande hundar, 

drevkarlar och utsättare. 

Uppskattad/planerad avskjutning är ca: 50-60 klövvilt på 2 

drevjaktdagar på vanligtvis 10-12 jägare, d.v.s. 2,5 vilt per jägare och 

jaktdag. Antalet jägare får dock lov att variera från 9-14 och det finns 

en garanterad mängd på minst 40 vilt på dessa 2 jaktdagar. På de 

senaste 10 årens drevjakter är det bara ett enda tillfälle som man inte 

uppnått planerad avskjutning och det berodde på mycket snö och 

storm.  

I paketpriset som presenteras längre ner ingår fällavgifter för fri 

avskjutning av kronhind, kronkalv, dovhind, dovkalv, vildsvinsgalt, 

vildsvinssugga, årsgrisar, schakal och räv. På vissa drevjakter kan de 

erbjuda enstaka eller ett antal hjortar (handjur) för avskjutning mot 

prislista om de har kvar på licensen. 
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Boendet är i en toppmodern jaktlodge med helpension (frukost, lunch 

och middag) och mycket hög standard på maten som serveras på 

bryggan om så önskas med den oerhört vackra utsikten över sjön. 

Boendet har bland de allra exklusivaste jaktlodgerna i hela Ungern 

och det är tveksamt om det finns något annat ställe som trumfar över. 
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På kvällen efter drevjakten kommer vi avnjuta jaktlodgens exklusiva 

relaxavdelning med turkisk ångbastu, vanlig våtbastu och jacuzzi ute 

på bryggan med utsikt över den vackra sjön. I Nov/Dec/Jan är det 

normalt sett väldigt kallt och då blir känslan i den varma jacuzzin med 

en kall öl efter jakten något extra för hela gruppen.  

 

Man kan även boka massage för 20€ per 30min eller 30€ per 60min. 

 

Denna resa passar oerhört bra för de som vill uppleva en riktig 

premiumjakt till ett riktigt bra pris. Med boendets exklusiva faciliteter 

och den professionella jaktorganisationen på reviret får man en 

drevjaktresa man aldrig glömmer utan bara funderar på när man 

skall åka tillbaka igen.  

 

Priset ligger på totalt 3000Euro/jägare och då ingår allt förutom 

flygbiljetten. 

I priset ingår: 

 Helpension (frukost, lunch och middag) och boende i enkel eller 

dubbelrum på jaktlodge 3 nätter á 100Euro = 300Euro/jägare 

 Ungerskt jaktkort med alla avgifter = 100Euro/jägare 

 Transfer från Budapest flygplats tur o retur = 100Euro/jägare 

 Alla transporter under jakten, jaktorganisationen, fällavgifter 

för allt tillåtet vilt utan handjur hjort, garanterad minimängd 

fält vilt 40st = 2500Euro 

Om garanterad mängd fält vilt mot förmodan inte skulle uppnås sker 

en återbetalning på 400Euro/jägare. 
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Vid bokning av resan betalas 1500Euro via faktura från oss på 

dagskursen mot SEK och återstoden på 1500Euro betalas vid ankomst 

till reviret. 

OBS! Det finns även möjlighet till ett motsvarande upplägg för 3 

jaktdagar med ett paketpris på 4100Euro/jägare och en planerad 

avskjutning på ca: 80klövvilt. 

 

I priset ingår inte: 

 Flygresa till Ungern, Budapest 

 Dricks till jaktorganisationen och drycker 

 

Trevlig resa! 
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