
Prisen inkluderer:
• 4 dages ophold på hyggeligt B&B med morgenmad
• 3 dages jagt med egen guide
• Våbentilladelse til lejeriffel
• Al kørsel under jagten
• Trofæbehandling i jagtterræn

Tillæg til prisen:
• Riffelleje 20,- GBP pr dag (afregnes direkte)
• Fly og billeje
• Drikkepenge
• Trofæer (se herunder)
• Momslovsgebyr 400,-     

England  l  Muntjac & Chinese Water Deer

8.500 kr.



Anders med guldmedalje Chinese

Et  specielt dyr som giver udfordrende jagt Mortens CWD som gik ind i rekordbøgerne !!!

God morgen for gruppen...

England  l  Jagt på Muntjac & Chinese Water Deer

2 fine Muntjac Stærk Muntjac i medaljeklassen



Vores engelske partner råder over noget af det aller bedste jagt på Chinese Water Deer, 
beliggende kun ca 1 times kørsel nordvest for London, hvortil du kan flyve til små penge. 

Indkvarteringen er på en hyggelig kro, hvor der serveres typisk English Breakfast samt et godt 
og varieret menukort til middagen.

Jagttiden er fra 1. Oktober til 31.Marts. Der kan også være mulighed for dåvildt.

Lejeriflerne er Blaser cal 243 W med Swarovski optik og lyddæmper og der benyttes også 
Viperflex skydestokke. Næsten alle nedlagte CWD tager guldmedalje og chancerne for stærke 
Muntjac trofæer er også tilstede.

England l  Jagt på Muntjac & Chinese Water Deer



Prisliste  l  Muntjac & Chinese Water Deer

Chinese Water Deer Priser er i GBP
Rå og lam 180,- 
Buk fra 30 mm til Bronche 440,-

Bronche & Sølv 650,-
Guld (max pris) 800,-

Muntjac
Rå og lam 20,-
Buk 33,- pr cm
Buk over 10 cm (medalje) 440,- MAX pris

Bemærk: Alle trofæer afregnes 
direkte inden afrejse.



Ærlig og kvalificeret rådgivning..........
Vi har besøgt områderne og har derfor et 
indgående kendskab til de revirer vi tilbyder. 
Vores mål er at give dig ærlig & kvalificeret 
rådgivning. Alle vores kunder SKAL opleve at 
få kvalitet & tillid til en fair pris...
Det vil være mig en stor glæde at få lov til at arrangere din 
næste jagtrejse til England
   Tue Bech-Hansen, Indehaver

Tue Bech-Hansen  l  Din rejsearrangør til England


