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Revirbeskrivelse:  
Vores samarbejdspartner råder over mange forskellige 
jagtområder i Bulgarien, hvor der er særdeles gode 
muligheder for at skyde råbukke.  
 
Jagten kan for eksempel finder sted på jagtområdet "DUNAV", 
som er beliggende i den østlige del af Bulgarien, i i den østlige 
del af Donau-dalen. Området varier fra fladt til kuperet op til 
344 metet over havet. "DUNAV" er beliggende i en afstand af 
320 km nordøst for Sofia - 200 km nordvest af Varna. 
Jagtområdet "DUNAV" er et  naturskønt område med en god 
bestand af råvildt, kronvildt og vildsvin.   
 

Jagten: 
Her kan forventes råbukke med en trofæstørrelse på op til 
400 - 500 gram og der nedlægges normalt også bukke over 
500 gram.   

 
Indkvartering: 
"IZVORA" råder over to jagtslotte, som er beliggende 
midt i jagtområdet og er kendt for luksus, komfort og 
en førsteklasses service. Der er i alt 9 dobbeltværelser, 
som alle har eget badeværelse og toilet. 
 
Transport:  
Fly fra til Sofia, - når man lander i Bulgarien venter 
revirets folk i lufthavnen og er parat til dden videre 
transportere til reviret og retur igen. 
 

Tidspunkt:  
Efter eget ønske og jagtførernes anvisning.  
Råbukke er jagtbare i Bulgarien fra 1. maj til  
31. oktober.  
 

Prisberegning pr. jæger:  
5 dags individuel jagt 1:1 
6 dages ophold med helpension i dobbeltværelse, 
Bulgarsk jagtlicens og forsikring 
Alle nødvendige veterinær og eksportpapirer 
Al transport under jagten 
Feltpræperation af trofæer 
Engelsktalende tolk under hele opholdet.  
 
 

Pris i alt pr. jæger ved 1 jæger ................. DKK 13.900,-  
Pris i alt pr. jæger ved 2 jæger ................. DKK 12.700,- 

 

 

Bulgarien  
Revir Dunav   

Bukkejagt  
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Eventuelle tillæg/fradrag: 
Flybillet til Bulgarien p.t. fra ca. DKK 2.250,-  
Pr. ekstra jagtdag DKK 2.000,- / 1.800,- 
Transport Sofia lufthavn – €uro 0,70 pr. km   
Enkeltværelses tillæg DKK 960,-  
Trofæafgifter -  se liste nedenfor. 
 
Prisberegning pr. ikke jagende ledsager: 
6 dages ophold med helpension 
  
Pris i alt pr. ledsager ......................... DKK 5.300,-  
Ekstra dags ophold for ledsager DKK 880,- 
 
Trofæpriser råbukke:  
Op til 200 g ......................................... DKK 795,- 
200-249 g ........................................... DKK 795,-  
+ DKK 7,95 pr. g over 200 g 
250-299 g ........................................... DKK 1.193,- 
+ DKK 15,90 pr. g over 250 g 
300-349 g ........................................... DKK 1.988,-  

+ DKK 23,85 pr. g over 300 g 
350-399 g ........................................... DKK 3.180,- 
+ DKK 63,60 pr. g over 350 g 
400g ................................................... DKK 6.360,-  
+ 79,50 pr. g over 400 g 
Anskydning .......................................... DKK 1.125,- 
Hvis bukken er over 150 CIC point  
er der et tillæg på 10% på prisen. 
 
 
Vildsvin Keiler (Vildorne): 
Op til 13,9 cm ...................................... DKK 2.385,-  
14-15,99 cm. ....................................... DKK 3.180,-  
+ DKK 79,50 pr. mm over 14 cm 

16-17,99 cm. ....................................... DKK 3.975,-  
+ DKK 79,50 pr. mm over 16 cm 
18-19,99 cm. ....................................... DKK 5.565,-  
+ DKK 119,25 pr. mm over 18 cm 
20-21,99 cm. ....................................... DKK 7.950,-  
+ DKK 159,00 pr. mm over 20 cm 
 22 cm og derover ................................ DKK11.130,- 

+ DKK 238,50 pr. mm over 22 cm 
Anskydning .......................................... DKK 3.975,-  
 ..........................................................  
Hvis keileren er over 150 CIC point er der  
et tillæg på 10% på prisen.  
 
Vildsvin: 

Smågrise – 1 år ................................... DKK 400,- 
Smågrise – 2 år ................................... DKK 795,- 
Søer ................................................... DKK 3.975,- 
Anskydning samme priser 

 
Ønsker du at reservere ovennævnte revir, bedes 
du venligst givet besked snarest, samt fremsende en 

kopi af dit alm. pas, EU våbenpas, jagttegn og 
våbentilladelse, samt et depositum på 
DKK 7.500,- pr. jæger. 
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Ønsker du at reservere ovennævnte revir, bedes du 
venligst givet besked snarest, samt fremsende en kopi 
af dit alm. pas, EU våbenpas, jagttegn og våben-
tilladelse, samt et depositum på DKK 7.500,- pr. jæger. 
 
Vi håber at arrangementet har din interesse, og beder 
dig venligst give besked snarest muligt. 
 
 
Endvidere er vi selvfølgelig til tjeneste med alle 
oplysninger om arrangementet, som du måtte ønske. 
 
Med venlig hilsen 
GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER 
 
Henning Olsen  
e-mail: ho@buhlsjagtrejser.dk 
tlf.: direkte +45 2163 6621 
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