
KRONHJORT I UNGERNKRONHJORT I UNGERN
(FAST PRIS UPP TILL 7 KG)(FAST PRIS UPP TILL 7 KG)

Ungern har alltid varit en bra jaktnation med verkliga jakttraditioner!

Ansträngande jakt Kräver moderat kondition Inkvartering i lodge Pürschjakt

Tlf.: (+45) 62 20 25 40 | www.jakt-resor.se | info@diana.dk



Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

Kronhjort i Ungern (fast pris upp till 7 kg)Kronhjort i Ungern (fast pris upp till 7 kg)

Höjdpunkter

Stort statsrevir på 7 000 hektar
Gott bestånd av kronvilt, dovvilt och vildsvin samt
mufflon på reviret
Högt resultat vid jakterna
Möjlighet för verkligt fina troféer upp till 7 kg

Överblick

Ungern är känt för stora vildtstammar med hög trofékvalitet
av speciellt kronvilt, dovvilt, råvilt och vildsvin. I Ungern
kan man jaga hjortar med trofévikt på 10-11 kg med hög
succerate, om man går efter verkligt kapitala troféer. Just
nu toppar både det ungerska doviltet och råviltet ofta
uppmätningslistorna. Därutöver är Ungern också ett
spännande småviltland med ett riktigt bra utbud av
fågeljakter - fasaner, änder, duvor mm -  till mycket
lägre priser än härhemma.

Välorganiserad jakt och trevligt uppehälle med spännande
ungersk logi kännetecknar alltid ett jaktuppehälle hos de
gästfria ungerska jaktvärdarna på ett av våra fantastiska
revir. Ungern har ett rykte om sig att det är dyrt att jaga i -
det skjuts först och främst här en massa kapitala troféer
varje år. Man risikerar dock inte hus och hem vid att
nedlägga den anvisade hjorten - I Ungern ska jaktguiden
nämligen anvisa en trofé innan för en tolerans på
plus/minus 15% av den på förhand avtalade storleken.
Alternativt kan jägaren lämna troféen utan beräkning. Det
är en god säkerhet mot budgetöverskridelser!
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FRÅGOR?

STEN SJÖGREN
Email: sts@diana.dk
Telefon: 070-830 53 43

CARL CARLSSON
Email: Carl@diana.dk
Telefon: 072-352 56 66
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Telefon: 073-977 81 26
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Telefon: 070 606 46 00
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UPPEHÄLLEUPPEHÄLLE

Uppehälle - Kronhjort i Ungern - fast prisUppehälle - Kronhjort i Ungern - fast pris

Jägarna blir inkvarterade i en 1: klassens jaktlodge på reviret i
mycket trevlig omgivning. Här serveras mycket god och riklig kost
och jägarna kan slappna av och uppleva trevlig
jägaratmosfär.Denna fina jaktlodge ligger i reviret och i vacker
natur. Lodgen består av ett stort rymligt sällskapsrum där man
också intar måltiderna samt sovrum. Våra jägare blir oftast
inkvarterade i 2-bäddsrum med bad och toalett. På rummen finns
också TV.

I den stora matsalen och sällskapsrummet får våra jägare
fantastisk god traditionell ungersk mat tillredd efter de gamla
traditionerna. Man skall inte förvänta sig att gå hungrig och slanka
sig, Inredningen i lodgen är i ungersk traditionell stil och detta
upptäcker man direkt när man träder in genom dörren, här finns
traditioner och ungersk atmosfär. Utanför lodgen kan man om
vädret tillåter det också njuta av den vackra naturen och
omgivningarna. Här finner man massor av natur och stora vidder.
Möjligheter finns också att i parken återblicka och njuta av dagens
upplevelser.
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PARTNERPARTNER

Attila Papp Attila Papp 

Attila är vår representant på de ungerska reviren. Efter många år i
branschen är hans kunskap och personliga nätverk i den
ungerska jaktvärlden enastående bra.

Han är vår garanti för professionellt förvaltade revir i absolut
topklass, konkurrenskraftiga priser och uppföljning på eventuella.
problem.

Vi är stolta med kvaliteten på våra jaktarrangemang i Ungern och
vi kan skryta om en succesrate under sex år på nästan 90% på
våra jakter.
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JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

Jaktområde - Kronhjort i Ungern - fast prisJaktområde - Kronhjort i Ungern - fast pris

En topp på omkring statsrevir 7000 hektar i nordvästra Ungern,
som består av cirka 65% skog och ligger i mycket vacker och
kuperad terräng. Det finns en god population av kronhjort,
dovhjort och vildsvin och några mufflon, och med utmärkta revir-
och viltförvaltning njuta våra jägare ett bra viltresultat på detta
revir. Guiden är engelsk- eller tysktalande på detta revir.

Området tillhör ett av de stora statsreviren i Ungern som har en
samlad jaktareal på 63 000 ha. Statsreviret erbjuder individuell
jakt på kronvilt, dovvilt, råvilt och mufflon samt vildsvin. Här
erbjuds också stora drevjakter. Viltbeståndet är stort och tätt.
Trofékvalitén i detta område är av hög klass. Området har också
åtskilliga komfortabla inkvarteringsmöjligheter. På det samlade
området är det totalt 6 jaktlodger. Hela området är uppdelat i olika
regioner allt beroende på vad jägaren önskar nedlägga.
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Specifikation av priser
Pris och info på din resa

Priser
Beskrivning möjliga datum Pris från (per person)

Prisen inkluderar Prisen inkluderar inte

En kronhjort upp till 7 kg

4 dagars jakt med guide 1:1

4 dagars uppehälle med helpension i första klass

jaktlodge

All transport på reviret

Ungersk jaktkort och försäkring

Trofébedömning

Transport till Ungern, kör själv eller flyg till Budapest

Transfer kostar cirka €300 och betalas direkt

Dricks och drycker

Hemtransport av trofé. Attila klarar det för ca. SEK

725,- per trofé

EU-Ansvarsförsäkring SEK 55,- per person

Mer

Om man mot förväntan inte lyckas skjuta någon hjort återbetalas SEK 21.167:-

Jakttider

Kronhjort: 1 september till 31 oktober (bäst från 15 till 25 september)

Avskjutningshjort: 1 september till 31 januari
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Trofèprislista

Jakttider
Kronhjort: 1 september till 31 oktober (bäst från 15 till 25 september)
Avskjutningshjort: 1 september till 31 januari 

Troféavgifter vid extra avskjutning (SEK)

Horn vikt SEK   SEK/10g

Upp till 2,99 kg SEK 7 065   

3,00-3,99 kg SEK 9 857   

4,00 kg SEK 14 185   

5,00 kg SEK 17 757 + SEK 84

6,00 kg SEK 22 045 + SEK 137

7,00 kg SEK 35 800 + SEK 151

8,00 kg SEK 49 275 + SEK 161

9,00 kg SEK 71 250 + SEK 200

10,00 kg SEK 97 785 + SEK 412

11,00 kg SEK 139 107 + SEK 825

Från 12,00 kg SEK 221 750 + SEK 964

Skadeskjutning: avgift 50 % av troféavgiften efter jaktguidens bedömning.
Hind: 1 715 SEK
Kalv: 1 395 SEK 
Skinn: 1 357 SEK

C.I.C-poäng
Brons: 170-189,99
Silver: 190-209,99
Guld: 210 och uppåt

Vildsvin – Galt
Jakttid: hela året

C.I.C-poäng
Brons: 110-114,99
Silver: 115-119,99
Guld: 120 och uppåt

Längd på betar SEK                    SEK/mm
12,00-13,99 cm - SEK 5 107
14,00-15,99 cm - SEK 7 657
16,00-17,99 cm - SEK 11 028      +207
18,00-19,99 cm - SEK 15 157      +171
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Från 20,00 cm   - SEK 18 645      +171

Skadeskjutning: 3 571 SEK
Sugga (över 50 kg passad vikt): 3 571 SEK
Überläufer: 2 142 SEK
Smågrisar (upp till 20 kg passad vikt): 928 SEK
Skinn 928 SEK/st.
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VILDTARTERVILDTARTER

Kronhjort i Ungern (fast pris upp till 7 kg)Kronhjort i Ungern (fast pris upp till 7 kg)

Kronhjort/Kronvilt (Europa)

Viltarter som eventuellt kan köpas till

Vildsvin (Europa)
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Om ossOm oss

Limpopo & Diana Jaktresor

Limpopo & Diana Jaktresor Limpopo Travel och Diana

Jaktresor - som i dag är ett och samma företag – är byggt

på mer än fyrtio års erfarenhet i jaktresebranchen. Diana

Jaktresor startades i Svenborg, Danmark redan 1974 av

den internationelle jaktreseprofilen Jan Krossteig, som än i

dag är aktieägare och styrelseordförande för koncernen.

Under åren som gått har verksamheten vuxit till att vara

världens största jaktresebyrå, med partners i mer än 40

länder och kunder från hela världen. Detta har endast varit

möjligt i kraft av våra kunders förtroende för vår

verksamhet, för våra partners och för den service vi

erbjuder. Vi sätter en stor ära i att en väsentlig del av våra

kunder är stamkunder som reser med oss ofta och som

rekommenderar oss och som tar med sig nya kunder på

jaktresorna och in i vår verksamhet.

Marknaden för jaktresor har aldrig varit mer kaotisk än nu.

Ett myller av små och medelstora byråer har alltid funnits

på marknaden, men de senaste åren har internet på allvar

öppnat upp möjligheten för direkta bokningar och

arrangemang via mer eller mindre transparanta

”förmedlare” och utländska byråer. 

Många jägare blir brända på ”billiga” arrangemang som

inte motsvarar utfästelser och förväntningar och som inte

heller utfaller till belåtenhet. Det är först när det går galet

som det går upp för den olycklige och besvikne kunden

vad skillnaden mellan en god Dansk byrå- med den

trygghet detta innebär- och ett tveksamt utländskt

erbjudande innebär.

Vi erbjuder våra kunder en enastående trygghet. Våra

erfarna medarbetare känner våra destinationer och kan

erbjuda en synnerligen kvalificerad och god rådgivning

baserad på kundens individuella önskemål. Bokar man sin

jaktresa genom oss är man säkrad vid eventuell konkurs,

genom den danska Resegarantifonden. Vårt mångåriga

medlemskap i Dansk Resebyråförening är en säkerhet för

professionell hantering genom hela jaktresan, även vid de

tillfälle något inte går helt enligt plan. Som kund hos oss

kan man räkna med uppbackning och hjälp dygnet runt via

vår nödtelefon.
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