Jagtrejser til Kroatien

Bukkejagt i Kroatien
Vi råder over de bedste jagt revirer i
hele Kroatien, mere end 160.000 ha.
Dette spændende jagtland med fantastiske
revirer og en meget smuk natur i
kuperet landskab.
Vi laver alle former for
jagtrejser i Kroatien.
Pris fra DKK 7.400,- over 3 dg.
Vildsvinejagt i Kroatien
Kroatisk Drivjagt hører til som nogle af
Europas bedste i kategorien.
Drivjagten på vildsvin foregår på fri
vildtbane i den fantastiske Kroatiske natur
og disse store smukke revirer, der er ingen
ekstra betaling for keilere.
Tips: Vildsvin på grillen i ca. 4 timer og du
har det fineste stykke kød til middags
gæsterne, uforglemmeligt.
Pris fra DKK 6.900,- over 3 dg.
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Nyjæger tilbud

SPAR 20 %
Dette Over & Under kvalitets haglskyde
våben fra Derya Arms til
Jagt / Sport skydning giver en god
oplevelse specielt da prisen er rigtig
og kvaliteten iorden.
Vi tilbyder 20% ved bestilling af et
Over & Under med valnød skæfte
fra Derya Arms.
Fra 7.995,- i lækker kuffert,
5 chokes, rensegrej.
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Rigtig god fornøjelse

Vi samarbejder med den Kroatiske jagt og turist organisation.

SP12-102 (12/76)
71cm, 5 chokes
Eksempel på
Over & Under fra
Derya Arms.
Super god kvalitet.
God sort med guld fasan.
Smukt udført haglgevær.

Familien er også velkommen
i denne fantastiske natur.

dankrohunt.dk

info@dankrohunt.dk

info@dankrohunt.dk

Per Locht

+45 29 84 80 25

Jagt

Sport
SP12-101 Dekor
12/76 Over & Under
Fra 8.395,71 cm, (kan bestilles 76 cm).
Super kvalitet med 5 chokes
Valnød med dekorering
Haglgevær med god balance.
Rensegrej i lækker brun Nubuck
kuffert

Lion FX-3 105 Camo
12/76, 71 cm
Fra 7.395,Super kvalitet med 3 chokes
Jagten på søen, Fuglevildt,
perfekt vægt og god balance
i dette enkeltløbede gevær.
Rensegrej i lækker kuffert
Lion X3-100 Valnød
71 cm, 3 chokes i lækker kuffert
Fra 6.985,Jagten på fuglevildt, vildsvin
perfekt vægt og god balance i
dette enkeltløbede gevær.
Sort m/guldmalet fasan.
3 chokes og rensegrej i lækker
Brun Nubuck kuffert.

SP12-102 12/76
71 cm
Fra 7.995,kan bestilles (76 cm).
Over & Under.
Super god kvalitet
God vægt fordeling.
Smukt udført
Haglgevær i ValnødSort med messing
fasan.
Rigtig godt all round
haglgevær
Rensegrej i lækker
Brun Nubuck kuffert
5 chokes

Lion FX-3 Trap & Skeet 12/76
Fra 7.995,76 cm, Attraktiv Konkurrence gevær med
5 chokes, rensegrej. Super god Balance
Lækker Brun Nubuck kuffert.

Lion X3-100 Valnød Dekor
71 cm, 3 chokes
Fra 7.585,Den kræsne Jæger som jagter fuglevildt - vildsvin,
Perfekt vægt i dette enkeltløbede gevær.
Lækker Brun Nubuck kuffert med rensegrej

Lion FX-3 105 Camo 71 cm, 3 chokes Fra 7.395,- til
sport eller jagten på søen, fuglevildt, perfekt vægt og
god balance i dette enkeltløbede gevær.
Rensegrej i lækker Brun Nubuck kuffert

Fantastisk dekorering.
Smuk Tyrkisk Valnød
Derya Hunting Arms
I 2015 stod det nye hovedkontor klar.
International erfaring i mere end 25 år
med handel til dato i 32 lande og
specialister i haglskyde våben.

Sportsskydning til alle dem der er til
hyggelige stunder med vennerne på
banerne med høreværn og briller, og
træning af mesterøjet.
Rigtig god tur. ;-)
Husk nu sikkerheden starter med dig.

