Frankrig

l Fastprispakke Pyrenæisk Gemse

Pakken inkluderer:
• 1 Pyrenæisk Gemse uanset størrelse (ingen medaljetillæg)
• 3 dages ophold på hotel i bjergene m.helpension
• 2 dages jagt med egen guide
• Fransk jagtlicens og forsikring
• Trofæbehandling i jagtterræn
• Al transport under jagten
• Tillæg til prisen:
• Flybillet DK - Toulouse
• Transfer lufthavn eller lejebil
• Leje af riffel: 50€ pr dag
• Ledsager: 1.800,• Drikkepenge
• Alkoholiske drikkevarer

								
								
								
				

22.900 kr.

Frankrig

l Jagt på Pyrenæisk Gemse

Jeppe med flot Gemse efter en spændende jagtdag i bjergene

Søren med hans Gemse efter en hård og spændende dag

Der er spottet en skudbar Gemse.....

Skal du nyde denne udsigt med dit gemsetrofæ foran dig?

Der spejdes efter Ibex i det fantastisk smukke bjerglandskab.

Vi bor på et hyggeligt bjerghotel med god mad og et glas fransk rødvin....

Tue Bech-Hansen

l Din jagtrejse arrangør til Frankrig

Vi har selv besøgt områderne i Frankrig
og har derfor et indgående kendskab til
de jagter vi tilbyder. Vores mål er at give
dig ærlig & kvalificeret rådgivning. Alle
vores kunder SKAL opleve at få kvalitet &
tillid til en fair pris.
Ring til mig og lad os få en seriøs snak om din næste
jagtrejse til Frankrig.
			
Tue Bech-Hansen, Indehaver

Frankrig

l Pyrenæisk Gemse

Vores franske partner, råder over enorme jagtområder, beliggende i det sydlige Frankrig.
Det nemmeste er at flyve til Toulouse, hvor vi enten sørger for afhentning eller kørsel videre i lejebil.
Køretiden fra lufthavnen til vores hyggelige og centralt beliggende hotel i Pyrenæerne er ca 2 timer.
Jagttiden er fra 15. September til udgangen af Februar og kan kombineres med både
kronhjort, Muflon og Vildsvin - Forhør nærmere.
BEMÆRK: Vi har INGEN medaljetillæg på de nedlagte trofæer og vores guider tilstræber ALTID at finde
de bedste eksemplarer til gæsterne.
Vi anbefaler en fornuftig god form, men jagten kan tilpasses, så de fleste kan være med.
Erfaring med længere skudafstande fra 175 - 250 mtr vil også være en fordel. Lejeriflerne er af fin
kvalitet, men det er nemt at medbringe våben til Spanien.

Prisliste

l Gemsejagt Frankrig 2017/18

TILLÆG TIL PRISEN:
Ekstra Gemse (trofæ)
Ung Gemse

Ikke jagende ledsager

Afregnes direkte

1.700,- €

Han/hun

1.000,- €

delt dobbeltværelse

1.800,- Kr.

Transfer lufthavn

250,- €

Lejeriffel pr dag

Afkogning af kranie og shipping

100,- €

Skuldermontering og shipping

50,- €
600,- €

