
5 tähden Lotus Spa hotelli Hevizissä (lähellä Keszthely ja tuo Heviz)

4 yötä isoissa yhden hengen huoneissa 31 m2

puolihoidolla (aamu – ja iltabuffet)

5 krt jahtiin (1:1) ja jahti-alue UKK (torstai –perjantai aamu-ja iltajahti,lauantai 
aamujahti)

Unkarin  jahtiluvat ja vakuutukset 31 päiväksi (lyhin mahdollinen)

kuljetukset lentokentältä ja lentokentälle suoraan



Hintaan ei sisälly:

Oppaan kilometrit jahtialueelle ja jahtialueella.haku hotellilta jahtikämpälle 
1.50,-eur/km.

Vaihtoehtona voimme tarjota meidän jahtiautoamme ,max 5 henk. voi käyttää 
koko jahtimatkan ajan myös omiin matkoihin,hinta 0.90,-eur/km ilman 
vuokrausmaksua ja km limiittiä ja kaikki voivat ajaa autoa.

ei sisälly:

juomat,kaadetut eläimet,trofeen käsittelykulut,trofeet,lihat,kaikki 
käsittelykulut,muut erikseen tilattavat palvelut,iltaohjelmat.

Kaikki lihat mitä on ammuttu ennen 1,5 päivää lähtöön saa halutessa  mukaan 
vielä samantien.lihat on silloin pakattu valmiiksi lennolle ja pakastettu 
asianmukaisesti,voitte ottaa koko eläimen tai vain haluttuja paloja kaadetusta 
eläimestä,muut kaadetut eläimet voimme lähettää lentopostina teille 
jälkeenpäin .

Voitte ampua allaolevia eläimiä tällä jahtialueellamme:

-tosi hyvä jahti alue ja aika saksanhirvi urokselle (viimeksi kaadettiin tältä 
alueelta yli 6.7 kg uros).

-naaras saksanhirvi

-naaras ja vasa kaurista (mutta ei trofee usoksia koska jahtiaika loppuu jo 30.09)

-kaikkia villisikoja

-HUOM: tällä alueella ei ole kuusipeuraa,mutta jos pitää olla niin tarjoamme 
sitten teille toista jahtialuetta ja hotellia.

voimme tarjota teille myös kaikenlaista ilta/yö ohjelmaa hotellissa tai 
kaupungilla ,kaikki toiveenne tullaan toteuttamaan.

tämä tarjouksemme on voimassa kaikkiin antamiinne ajankohtiin niin kauan 
kuin paikkoja on vapaana jahtiin ja hotelliin.



Hinta per jahtimies 1299,- Euro

Sopimus on sitova kun palautatte sopimuksen meille postitse tai faksilla ja 
maksu on suoritettu tilillemme.

Tarjous erikoisohjelmaamme.

kiertoajelu Budapestissa lähtöpäivänä

„We have pleasure to invite you for a Budapest sightseeing trip.

We will start at the hotel at about 10 a.m. In about 2 hour we will arrive Budapest, where we will continue with an about 3  
hours long private bus tour (no bus change necessary, all luggage/weapons can stay safe in) and pick up a Finish language  
guide, who will show you the most interested places and tell something about the history of the city. We will have few stops,  
where you can go out of the bus.

An absolutely highlight on the end of you trip will be the lunch in one of the most famous and oldest Hungarian restaurants:  
„Kéhli, Anno 1899“, winner 2013 of the contest „certificate of excellence“. Favorite restaurant of  Hungarian’s President  
Viktor Orbán, where he invites his political friends for work or private dinners. Many other political, actors and sport  
personalities visited this restaurant like Helmut Kohl, Arnold Schwarzenegger, Woody Allen, Sir Roger Moor, Charles  
Bronson  just to mention few names.

We will enjoy a 4 courses lunch in one of the private callers. The meal will contains of traditional Hungarian dishes like:  
Fisherman’s soup with green paprika, Caesar salad with chicken breast, Hungarian gourmand dish (roasted beefsteak, pork  
and goose liver),  Hot apple pie with vanilla ice cream.

Drinks: Water, Beer, Table Whit – or Red wine, Coffee and Tea include to the offer.

Price 89,- / person .

METSÄSTYSTÄ Unkarissa
Anna und Juhani Perälä
Viola utca 4
HU - 8360 Keszthely
Phone/Fax 0036 - 83 - 311 830
Mobile 0036 - 30 - 716 2982
E-Mail: perala@jahti.eu
www.jahti.eu
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