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Vi har härmed nöjet att offerera en fantastisk premiumjakt på dovhjort 

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

skog och stora gräsfält. Reviret har gott om dovhjortar och medeltrofé 

som skjuts är 3,0-3,5kg och max 4,0kg. Under en säsong fälls några få 

som är 4,0-4,5kg 

Här hittar man med säkerhet sin drömhjort om man vill ha en ståtlig 

helskovel och successraten ligger på 100% för de som jagat de 

senaste åren om de har haft 4-5 jaktdagar.  

Reviret är bland de allra vilttätaste i hela Ungern och där finns gott 

om dovvilt, kronvilt och vildsvin. Man kan kombinera jakten med 

andjakt som betalas på plats om man vill ha lite aktivitet på dagtid 

och en normal bag per jägare är 100-150 fåglar på ett par timmar. Ni 

jagar med mycket professionell jaktguide 1:1 som hjälper er att 
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bedöma storleken på troféer i samband med jakten. Jaktperioden för 

brunsten på reviret är under Oktober månad. 
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Boendet är i en toppmodern jaktlodge med halvpension (frukost och 

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

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

måltiderna är väldigt stora och mycket tid på kvällen går åt för jakten 

under dovhjortsjakt i brunst så brukar halvpension räcka gott.  

För den som vill går det dock att beställa resan med helpension för ett 

extra mindre tillägg (frukost, lunch och middag).  

 

Boendet har bland de allra exklusivaste jaktlodgerna i hela Ungern 

och det är tveksamt om det finns något annat ställe som trumfar över. 

På fria stunder mellan jakterna kan man avnjuta jaktlodgens 

exklusiva relaxavdelning med turkisk ångbastu, vanlig våtbastu och 

jacuzzi med utsikt över den vackra sjön. 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 resa 

man aldrig glömmer utan bara funderar på när man skall åka tillbaka 

igen.  
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Priset ligger på 8995SEK räknat mot Eurokursen 9,45. Om kursen 

ändras justeras priset motsvarande. 

 

I priset ingår: 

 Halvpension (frukost och middag) och boende i enkelrum i 

toppmodern och exklusiv jaktlodge 5 dagar (10 jakttillfällen 

varav 5 morgon och 5 kvällspass) 

 Jaktguide 1:1 

 Ungerskt jaktkort med alla avgifter 

 General Organisation fee 

 

 

I priset ingår inte: 

 Flygresa till Ungern, Budapest 

 Transfer från Budapest flygplats ca: 300EUR för en bil med max 

3 personer 

 Transporter på reviret 1  EUR/km 

 Troféuppmätning ca:30EUR 

 Troféavgifter enligt prislistan nedan 

 Hemtransport av trofé 60-80EUR/st beroende på storlek 

 Dricks till guide och drycker 

 

Troféavgifter vid avskjutning: 

Priserna är räknat på Eurokursen 9,45. Om kursen ändras justeras 

priset för fällavgiften motsvarande. 
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Dovhjort                       SEK             SEK/10 g 

1-åring 1040  

> 1,99 kg 3686   

2,00-2,49 kg 4631 + 57 

2,5-2,99 kg 7466 + 59 

3,0- 3,49 kg 10395 +93 

3,5- 3,99 kg 15026 + 265 

4,0 kg -> 27405 +520 

Hind        760 

Kalv        475 

Det tillkommer en avgift på 8% på fälld troféavgift i forestry tax.  

Skadeskjutning innebär en avgift på 50% av troféavgiften vars storlek 

bedöms av jaktguiden. Prislistan med fällavgifter är för 2016 så små 

avvikelser kan förekomma till 2017. Före avresa erläggs en 

trofédeposition på 50% av önskad avskjutning vilket återbetalas om 

hjorten mot all förmodan inte skulle fällas. 

 

Då man fällt sin dovhjort kan man återstående jaktdagar fortsätta 

jaga fler dovhjortar, änder, vildsvin eller schakal mot fällavgift. 

Vildsvin och schakal ligger på en låg kostnad. Det går även att 

beställa en fisketur på den vackra sjön där man ofta ser fisken hoppa 

då man sitter vid bryggan. Resan behöver bokas ca: 1 år innan om 

man vill åka på de bästa tiderna då reviret är mycket eftertraktat. 

Trevlig resa! 
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