Det får du:
Skydebiograf i verdensklasse med skyde instruktion
3 dages jagt
Jagtføring 2:1
Fuld forplejning (rigeligt med god mad 3 X dagligt)
Bo på professionel jagt lodge i tomandsværelser med bad/toilet
2 vildsvin op til 80 kilo eller 2 kalve af kronvildt/dåvildt/råvildt
Transport til/fra lufthavn med lokalkendt chauffør
Transport på jagten
2 turledere fra Danmark - styrer logistik og passer på dig!

Ny Riffeljæger

boot
camp

Kroatisk jagt licens er excl . Skal laves efter ankomst (450 kr.)

Pris pr. jæger ekls. fly : Kr. 6.900,Kontakt & booking:
DanKroHunts Danske repræsentant Per på tlf 29848025 eller
mail info@dankrohunt.dk
Information om jagt kan du få hvis du kontakter Mikael på tlf.
26791244 imellem kl 19.00 & 20.30 på alle hverdage eller på
mail: redaktor@jagtmagasinet.dk
DanKroHunt, www.dankrohunt.dk er incoming agent og tilbyder derfor at arrangere jagten ( alt inkl. )
Kontakt Per på tlf.: 2984 8025 og få information om flyselskab
og afgangstider.
EUROPÆISK VÅBENPAS
Når du skal rejse ud af landet skal du have udstedt et våbenpas.
Du kan læse mere om regler og hvordan du får et våbenpas på
Politiets
hjemmeside
:www.politi.dk/da/borgerservice/
vaabentilladelse/vaabenpas.htm
Er du i tvivl om noget omkring at rejse med dit våben, hvordan
du skal transportere og opbevare ammunition mm, er Per klar
ved telefonen med svar.
Ring til Per på telefon 29 84 80 25
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Sponsorer:

Kroatien 2019

I KoRte tRæK

Lær af erfarne jægere
Trygge rammer
Avanceret skydebiograf
Undervisning i terrænet
“Rigtige” skudchancer
Hygge og jagtsnak
God kroatisk mad

Ny riffeljæger boot camp:
Kroatien 2019
Til dig der er ny med riffel, Uanset alder, altså har en
riffel og har bestået riffelprøven og måske slet ingen
eller kun et par års riffeljagt erfaring:

Konceptet:
Ideen handler om at komme på jagt i trygge rammer
og få skudchancer i selskab med erfarne lokale og
med danske jægere.

Inden vi jagter pudser vi formen af

“DanKroHunt” og Jagtmagasinet.dk har fornøjelsen af i en avanceret skydebiograf...
at tilbyde den “nye riffeljæger” at deltage i “Jagt
“Undervisningen” foregår derefter ude i terrænnet på
Boot Camp” i Kroatien efteråret 2019.
jagt - når jagten er slut skal der hygges, snakkes jagt og
“DanKroHunt”, www.dankrohunt.dk er “incoming spises god Kroatisk mad. Og slappes af!
agent”, veletableret og med stort kendskab og stærke
Vi mener at vi (efter nogen tids søgen) har fundet
forbindelser i Kroatien gennem mange år.
de perfekte rammer til en boot camp i et meget
Her ses resultatet af et par pürchjagt dages anstrengelser.
vildtrigt jagtområde en times kørsel fra Zagreb
En stærk keiler og ditto dåhjort.
lufthavn “CESMA” som du kan læse lidt mere om
her: www.huntincesma.com/en/

CESMA er en professionelt drevet jagt konsession,
hvor traditioner er holdt i hævd.
Vi observerede rigtigt meget vildt i området. Vores
guider var top professionelle og motiverede. Vi boede
rigtigt godt med særdelses god forplejning 3 gange
dagligt.
Aftenerne blev henlagt til CESMAS egen lokale bar/
restaurant i den nærliggende landsby - et unikt islæt
med god stemning til følge.
Det er i dette lille paradis at “Ny Riffeljæger Jagt
Boot Camp 2019” skal afholdes...
Se hele Boot Camp programmet her:
www.jagtmagasinet.dk - Se under Nyjæger

I efteråret 2017 foretog vi sammen med indehaveren
af DanKroHunt en “test jagt”” på “CESMA”. Det vi
oplevede, levede til fulde op til vores forventninger
i forhold til natur, vildtbestand, guider, jagt lodge og
forplejning - altsammen til 5 stjerner!
På “CESMA”, gik vi på jagt med udgangspunkt i lodgen,
som er beliggende midt i det ca 10.000 HA store
private jagtområde bestående af store skove, marker,
moser og bevoksninger.
Drivjagten foregår fra skydetårn.

Det får du. Se bagsiden.
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