Damhirsch Jagd
Kuusipeura Jahti

Jagdzeit 01.10. – 31.01. Beste Abschusschance bis Ende Oktober, direkt nach der Brunft.
Jahtiaika 01.10.-31.01. Paras aika on lokakuun loppu , heti kiima-ajan päätyttyä.
Angebot:
Tarjouksemme :
DZ mit Vollpension im Jagdhaus
Parihuoneissa täysihoidolla jahtilinnassa
Ungarische Jagdkarte und Versicherung
Unkarin jahtiluvat ja vakuutukset
5 Ausgänge (1:1)
5krt jahtiin (1:1)jahti (ei ajojahtia)
Transfer Budapest – Jagdrevier – Budapest Flughafen (direkt)
Kuljetukset Budapestin lentoasemalta suoraan jahtilinnalle ja takaisin

Ganztägige deutschsprachige Reisebegleitung
Jahtimatkalla asiat voi hoitaa Suomenkielellä
1 Dammhirsch bis 2,99 kg
1 Kuusipeura max 2.99 kg
Preis 2.540,- Euro, berechnet für mind. 5 Jäger
Hinta laskettuna min. 5jahtimiehellä 2540,-eur

Im Preis nicht inbegriffen:
hintaan ei sisälly:
Aufpreis für Einzelzimmer + 20,-/Tag
jos oma huone sitten +20,-eur lisähinta/per päivä
Getränke
juomat
Kilometer im Revier
kilometrit jahdin aikana
weitere Abschüsse (laut unserer Preisliste)
muut jahdin aikana ammutut eläimet normaalisti meidän listojemme mukaan.
Trophäe
 bewertung
 transport
 präparation
trofeen preparaatio-käsittely- ja kuljetus/lähetys kulut
Decke
talja
Wildbrett
lihat
weitere Dienstleistungen
muut erikseen tilatut/tilattavat palvelut ,toiveet

Das Angebot gilt so lange bis Kapazitäten (Unterkunft, Abschussrechte) vorhanden sind.
Die Trophäen werden erst nach der jährlichen Ausstellung, die im November stattfindet frei gegeben.
Gold Medaille Trophäen müssen in Ungarn verbleiben als Nationalgut.
Tarjouksemme on voimassa niin kauan kuin paikkoja on jäljellä (hotelli tai kaadettavat eläimet)
Ammutut trofeet vapautuvat vasta kun marraskuun lopussa oleva jokavuotinen trofee näyttely on
loppunut.
Kaadetut kultamitalli trofeet jäävät aina Unkarin valtiolle metsästys museoihin muistoiksi,niitä ampuja
ei saa koskaan mukaansa.
Selvittelimme tuota kultamitalli kuusipeuran ampumista valtion metsä ministeriltä.Kuusipeura on
kultamitallieläin vasta kun sillä on enemmän kuin 180 ip pistettä,alkaen 220ip meidän pitää aina kysyä
ministeriöstä saako trofeen luovuttaa ampujalle vai jääkö se valtion omistukseen.
Realistinen trofeen koko alueella on 4-5 kg,ja 90% eläimistä on 180-210ip trofeita joten normaalisti ei
ongelmia.
Tummia kuusipeuroja voitte ampua samaan hintaan mutta niitä ei ole kovinkaan palion,joten pitää olla
hyvä jahtimies että saa tumman kultamitallieläimen tähtäimeen.
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