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Revirbeskrivelse:  
Vores samarbejdspartner råder over forskellige 

jagtområder i Bulgarien, hvor der er særdeles gode 

muligheder for at skyde muflon over 90cm. Denne jagt 

er på fri vildtbane 130.000ha hvor 7.500ha er rent jagt 

område. 

 

Jagten på jagtområdet "BALCHIK", er ca. 50 km nord 

for Varna lufthavn og 482km nord/øst for hovedstaden 

Sofia. Området er et stort skovområde og bjergrigt med  

landbrugs land, rundt om skoven, højden på reviret 

sammen lignes med Skotland ikke alpint som reviret i 

syd - ca. 95% løv- og nåleskov med løvskov som det 

dominerende.  

Jagten foregår primært som pürsch i bjergene, men vil 

blive tilpasset den enkelte jægers fysik og ønsker.  

 

Ud over en rigtig god bestand af Muflon, er der 

Kronvildt (Største 19.1kg), Dåvildt, Råvildt, Vildsvin. 

De har gode råbukke mellem 4-500gr. 

 

Jagten: 

Muflon jagten foregår 90% af tiden i High seats, gerne 

gode og isolerede, de er placeret på ruterne hvor 

Muflonerne vandre morgen og aften, der vil forekomme 

pürch hvis man kan se dem på en anden rute end hvor 

man sidder.  
 

Indkvartering: 

Der er tilknyttet en meget god indkvartering til reviret, 

det er beliggende midt i jagtområdet og er kendt for for 

at være meget hyggeligt, god komfort og en 

førsteklasses service. Der er i alt 4 dobbeltværelser, 

som alle har eget badeværelse og toilet, stor spise stue 

med åben pejs. 

 

Transport: Fly fra til Varna (50km) eller Sofia 

(482km), - når man lander i Bulgarien venter revirets 

folk i lufthavnen og er parat til den videre transportere 

til reviret og retur igen. 
 

Tidspunkt:Jagten kan finde sted efter nærmere aftale, 

muflon væddere er jagtbare hele året.  
 

 

 

 

Bulgarien  
Revir Balchik  

Muflonjagt  
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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 

Feltpræparation 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,- 

 

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. bil   

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 Muflon vædder: 

Op til 40 cm ......................................... DKK 3.380,- 

40 – 50 cm .......................................... DKK 3.380,-  

+ DKK 168,00 pr. cm over 40 cm 

50 – 59 cm .......................................... DKK 5.060,- 

+ DKK 169,00 pr. cm over 50 cm 

60 – 69 cm .......................................... DKK 6.750,-  
+ DKK 422,00 pr. cm over 60 cm 

70 – 79 cm .......................................... DKK 10.970,- 

+ DKK 1.012,00 pr. cm over 60 cm 

80 cm -  .............................................. DKK 21.090,- 

+ DKK 1.690,00 pr. cm over 80 cm 

Anskydning 50% af boooket størrelse. 

Hvis Muflon vædderen er over 230 CIC point  

er der et tillæg på 10% på prisen.  

 
Trofæpriser råbukke:  

Op til 200 g ......................................... DKK 840,- 

200-249 g ........................................... DKK 840,-  

+ DKK 8,60 pr. g over 200 g 

250-299 g ........................................... DKK 1.270,- 

+ DKK 16,80 pr. g over 250 g 

300-349 g ........................................... DKK 2.110,-  

+ DKK 33,80 pr. g over 300 g 
350-399 g .................................................. DKK 3.800,- 
+ DKK 67,40 pr. g over 350 g 

400-449 g .................................................. DKK 7.170,-  
+ 170,- pr. g over 400 g 
Anskydning ................................................. DKK 1.200,- 

Hvis bukken er over 150 CIC point  

er der et tillæg på 10% på prisen. 
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Vildsvin Keiler (Vildorne): 

Op til 13,9 cm ...................................... DKK 2.530,- 

14-15,99 cm. ....................................... DKK 3.380,-  

+ DKK 42,00 pr. mm over 14 cm 

16-17,99 cm. ....................................... DKK 4.220,-  

+ DKK 84,50 pr. mm over 16 cm 

18-19,99 cm. ....................................... DKK 5.910,-  

+ DKK 126,50 pr. mm over 18 cm 

20-21,99 cm. ....................................... DKK 8.440,-  

+ DKK 253,00 pr. mm over 20 cm 

 22 cm og derover ................................ DKK 13.500,- 

+ DKK 510,00 pr. mm over 22 cm 

Anskydning alle keilere.......................... DKK 4.200,- 

Hvis keileren er over 150 CIC point er der  

et tillæg på 10% på prisen.  
 

Vildsvin: 

Smågrise – 1 år ................................... DKK 425,- 

Smågrise – 2 år ................................... DKK 845,- 

Søer ................................................... DKK 5.000,- 

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 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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