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Bulgarien  
Statsrevir Preslav 

Bukkejagt - pakke med 3 bukke op til 300 gram 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Revirbeskrivelse:  

Vores samarbejdspartner råder over mange forskellige 

jagtområder i Bulgarien, hvor der er særdeles gode 

muligheder for at skyde råbukke. Denne jagt kan for 

eksempel finde sted på statsrevir Preslav, som er 

beliggende i det nordøstlige Bulgarien og er den 

nordlige del af det berømte "Cherni Lom" område. 

PRESLAV strækker sig i alt over næsten 40.000 hektar 

nær byen Shumen. Omkring 18.000 hektar eller tæt på 

50 % af det samlede areal er løvskove. Landbrugs-

arealet med majs, korn og vinmarker er på omkring 

20000 ha. Resten er skov enge, marker. Bøg og eg 

dominerer i skoven. Lind, ask, akacie og andre er også 

repræsenteret. Terrænet ved foden af Balkan-bjergene 

er kuperet og er 150-900 meter over havets overflade. 

Der løber nogle floder gennem området. Det vigtigste 

er Kamchia med det enorme Ticha-reservoir, som 

forsyner hele området med vand. Det rige fødegrundlag 

og det tyndt befolkede område tillader en meget høj 

bestand af storvildt.Der er masser af råvildt i de åbne 

arealer og især på landbrugsmarkerne i den nederste 

del af området.  

 

Jagten: 

Trofækvaliteten er god, gennemsnitsvægten ligger 

mellem 200g og 400g. Det største trofæ sidste år vejer 

over 500 g netto.  

 

Indkvartering: 

Indkvarteringen finder sted jagtlodge, som er belig-

gende i nærheden af jagtområdet og er kendt for en 

god komfort og et hyggeligt miljø, samt en 

førsteklasses service.  
 

Transport:  

Fly fra til Sofia eller Varna, - når man lander i Bulgarien 

venter revirets folk i lufthavnen og er parat til den 

videre transportere til reviret og retur igen. 

 

Turens forløb: 

1. dag Ankomst til lufthavn i Bulgarien, hvor man  

 afhentes og bliver kørt til reviret 

2. dag Jagt morgen og aften 

3. - Jagt morgen og aften 

4. - Jagt morgen og aften 

5. - Hjemrejse og man bliver kørt til lufthavnen 
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Tidspunkt:  

Efter eget ønske og jagtførernes anvisning.  

Råbukke er jagtbare i Bulgarien fra  

1. maj til 31. oktober.  

 

Prisberegning pr. jæger:  

4 dages ophold med helpension i dobbeltværelse,  
3 dages individuel jagt 1:1 

Afskydning af 3 råbukke til og med 300g netto 

Bulgarsk jagtlicens og forsikring 

Alle nødvendige veterinær og eksportpapirer 

Al transport under jagten 

Felt præparation af trofæer 

Engelsktalende tolk under hele opholdet.  

Pris i alt pr. jæger..........................  DKK 13.800,-  

 

Eventuelle tillæg/fradrag: 

Flybillet til Bulgarien p.t. fra ca. DKK 2.250,-  

Pr. ekstra jagtdag DKK 2.000,- 

Transport Sofia lufthavn ca. € 280,- pr. bil tur/retur 

Enkeltværelses tillæg DKK 550,-  

Trofæafgifter ud over dem som er inkluderet  -   

se liste nedenfor. 

 

Hvis man ønsker at skyde bukke over 300 gram, kan 

dette også lade sig gøre efter forudgående aftale og så 

betales for differencen mellem de 300 gram og den 

faktiske vægt. 

 

Hvis der ikke reel chance til at nedlægge de 3 bukke, 

og der ikke er forbiskud – tilbagebetales DKK 1.500,- 

pr. manglende buk.    

 

Prisberegning pr. ikke jagende ledsager: 

4 dages ophold med helpension 

  

Pris i alt pr. ledsager ....................... DKK 3.500,-  

Ekstra dags ophold for ledsager DKK 880,- 

 

Husk! - Ingen ekstra gebyrer! 

Hos Gamekeeper/Buhl er der ingen ekstra gebyrer, som 

voucher, arrangement og polsk jagtforsikring, kat. "S" 

tillæg, momstillæg osv. 

Alt er inklusiv. 

 
 

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 

450g ................................................... DKK 15.670,- 

+ 240,00 pr. g over 450 g 

Anskydning .......................................... DKK 1.200,- 
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Hvis bukken er over 150 CIC point  

er der et tillæg på 10% på prisen. 

 

Vildsvin Keiler (Vildorne): 

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

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 

våbentilladelse, 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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”PRESLAV” 
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