Jousimetsästystä
Jagd mit Pfeil und Bogen
Tarjous:
Lomaosakkeessa 6hengelle , 152m2,wlan,satelit- tv, todella perinteikkäässä
villassa joka on täydellisesti peruskorjattu 2010,korkealla viinipensas rinteiden
suojassa ihanteellisella näköalalla Balaton-järvelle.
Angebot: Ein Ferienappartement für 6 Personen , 152 m2, WLan, Sat-TV in einer traditionellen Villa
vom 1880, luxuriös saniert 2011 hoch auf den Weinbergen mit einem wunderschönen Panoramablick
auf den Plattensee.

3-makuuhuonetta,kylpyhuone,keittiö,iso olohuone ja katettu
terassi(alla näet kuvauksen huoneista pohjakuvassa).
3 Schlafzimmer, Bad, Küche, großer Wohnraum und Wintergarten (Aufteilung der Betten entnehmen
Sie bitte der Skizze).

Hintaan sisältyy:
3 yötä laskettuna että on 6 vierasta
loppusiivous, liinavaatteet ,pyyhkeet.
Unkarin jahtiluvat ja vakuutukset
6 jahtikertaa
jahtialue missä omatoiminen jahti tai trofee eläintä ammuttaessa opas
mukana
kaikki jahtikilometrit jahtimatkan aikana
voitte käyttää viinikellaria ja grillata puutarhassa
kotiviinin maistajaiset ensimmäisenä iltana viinikellarissamme
Im Preis inbegriffen:
 3 Übernachtungen (kalkuliert für eine Belegung von 6 Personen) incl. Endreinigung,
Bettwäsche, Handtücher
 ungarische Jagdkarte


6 Ausgänge



gelenkte oder 1:1 Führung



alle km zum Revier und im Revier, Abholung am Haus



Benutzung des Privatkellers und der Grillmöglichkeit im Garten



eine Weinverkostung des hauseigenen Weins am ersten Abend im Weinkeller

Hintaan ei sisälly:
-ruuat:- voitte tilata erikseen puolihoidon jossa iso aamiainen ja 3
lajin illallinen 20,-eur/ henk/ päivä
tai täysihoito aamiasella, päivälliskeitolla ja illallisella 27,-eur/
henk / päivä.
-voimme myös järjestää omassa privaatissa viinikellarissamme esim:
syntymäpäiväjuhlat tai kynttiläillallisen tai mitä vain haluatte.
-juomat
-kuljetukset lentoasemalta/malle Budapest,Balaton-Sarmelek tai Wien
-kaadetut eläimet
-muut erikseen tilattavat palvelut ja toiveet
 hevos ratsastus 10,-eur / tunti,min 2 osallistujaa



maastopyörä 5,-eur /päivä



hinta per jahtimies 660,-eur



hinta per seuralainen 290,-eur



laskettu 6 hengen porukalle

Im Preis nicht inbegriffen:


Verpflegung (HP (reichhaltiges Frühstück und 3 Gänge Abendessen) für 20,-Euro pro
Tag/Person, VP zuzüglich einer einfachen Mahlzeit am Mittag (Suppe/Eintopf) für 27,- Euro
pro Tag/Person) buchbar. Die Organisation eines Kerzenlicht – Abendessens oder einer Feier
im hauseigenem Privatkeller möglich



Getränke



Transfer vom und zum Flughafen Budapest, Balaton-Sarmelek oder Wien



Abschüsse



weitere Dienstleistungen



Ausreiten pro Stunde: 10 Euro pro Person (ab 2 Personen)



Mountainbike: 5 Euro pro Tag und Fahrrad

Preis 660,- Euro pro Jäger. Begleitperson 290,- Euro, kalkuliert bei eine Belegung von 6 Personen.

Jahtiehto:
Osallistujan tulee testillä paikanpäällä osoittaa että voi ampua jousella
tappavan laukauksen

siis tulee ampua 5 krt 15 cm ympyrään 20 metrin päästä ja kaikkien nuolien on
osuttava.
Tokikin saa toisen mahdollisuuden ja voit uusia tuon 5 kerran testin.
Jahtialue on yksityisillä mailla joten kaatohinnat ovat eri kuin meidän omilla
sivuillamme esitetyt.

Voraussetzungen:
Das Können muss bewiesen werden. Wer von 20 Meter einen Kreis von 15 cm mit 5 Schüssen
fehlerfrei trifft, darf jagen. Im Falle eines Fehlers kann man einmal wiederholen.
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