Skottland – Hind / Kalv
Priser 2019

Sesong: begynnelsen av November til 15.12
Glenavon Estate-Aberdeenshire
Vi har i Skottland tilgang på rimelig og morsom avskytingsjakt på
hinder og kalver. Slik jakt er veldig likt jakt på hjortebukker, men
mye billigere jakt. Stedet ligger 100 km vest for Aberdeen i det
skjønne område Tomintoul. Godset består av typisk høyland med
lyng og åpne vidder. På godset er det en stor bestand av hjort og
forventet avskyting er 1-2 dyr pr. dag. Her er det også mulighet til
å besøke noen whisky destillerier som ligger i nærområdet. Vi
anbefaler og leie bil på flyplassen og kjøre til overnattingsplassen,
men vi kan også organisere transport om ønskelig. Man kan også
leie rifle til GBP 25 pr dag + ammunisjon. I Glenavon Estate jaktes
det ikke på lørdag og søndag. I området blir det årlig skutt 60-100
hinder og kalver samt 40 hjortebukker. Jaktområdet er på 18000
hektar. Overnattingen er I et lokal hotel i Tomintoul.

Jakt på hind
og kalv.

Mange
muligheter for
sightseeing
etter jakten.

Beste jakttid
november og
desember.
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Inkludert i prisen:
•
•
•
•
•

3 dagers jakt med stalker (guide)
Fri avskyting av hind og kalv
4 overnattinger i dobbeltrom på hotell
Forsikring
All transport under jakten

Ikke inkludert i prisen:
•
•
•
•
•
•

Flybilletter til Aberdeen eller Edinburgh
British våpen tillatelse GBP 55
Tips til stalker (anbefales minimum) GBP 40 per dag
Transport fra flyplass til overnattings
plassen
Mat og drikke
Generelle reisevilkår

Forslag på reiserute:
Dag 1 – avreise fra Norge til Skottland
Dag 2 – jakt
Dag 3 – jakt
Dag 4 – jakt
Dag 5 – jemreise fra Skottland

Glenavon Estate-Aberdeenshire
Her er jaktpakken med to forskjellige overnattingsmuligheter:
Hotell i Tomintoul
Pris jeger 2:1
GBP 1450
Ledsager
GBP 280
Ekstra overnatting person / dag
GBP 80
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