
 

 
Rumænien 2023 
 
Gemse – prisliste – bjerge + skov Carpathian mountains 
 
Revirerne ligger i det centrale og meget kuperede Carpathians 

Mountains (Fagaras, Bugegi, Parang, Retezat), med bjerge op til 

2.000 – 2.500 m højde. Revirerne er hver på ca. 20.000 ha. 

Reviret har i de lavere skovområder store naturlige lysninger, hvor 

kronhjort og vildsvin kan jages. Terrænet er stejlt og der jages 

normalt over 2.000 m. Det kan være fysisk krævende jagt, men 

tempoet sættes altid efter den enkelte jægers formåen.  

Et dejligt revir for jægeren, der har en lille bjergjæger inden i 

sig, og som gerne vil opleve en krævende og god bjergjagt – det  

er 100 % bjergjagt og der er skov grænsende op til de åbne 

bjerge, så gemserne kan træffes begge steder, afhængig af vejr og 

årstid 

Jagten  
Det kan lade sig gøre at være op til 4 jægere på én gang på 

terrænet. Der er en rigtig god gemsebestand på reviret. Der 

nedlægges ca. 30 gemser om året. Både buk og geis er 

trofæbærende og eneste forskel på trofæet er at geisen er lidt 

tyndere i hornene end bukken. 

 

Indkvarteringen 

Man bor i et hyggeligt og traditionelt lille hyggelig lokal Rumænsk 

pension eller jagthytte, der er beliggende i den nærliggende 

landsby. Her serveres der morgenmad og man medbringer egen 

frokost i rygsækken. Aftensmaden kan indtages igen om aftenen 

på indkvarteringen.  

Nærmeste lufthavn er Sibiu eller Craiova Airport  

Forslag til rejsen  

Dag 1    Ankomst til reviret 

2,3,4          Jagt på gemse 

Dag 5    Afrejse fra reviret   

 

 

 

 



 

 

Inkl. pris 

3 dages jagt 

4 dages ophold all inklusive 

Rumænsk jagttegn og forsikring   

Transfer t/r lufthavn 

Alt kørsel under jagt 

Pris pr. jæger  DKK 12.980,- 

Prisliste for gemse: 

Op til 95 CIC point DKK 9.990 

95.1-100 CIC point DKK 10.500 + kr. 850/1CIC point 

100.1-105 CIC point DKK 14.600 + kr. 950/1CIC point 

105.1-110 CIC point DKK 19.400 + kr. 1.460/1CIC point 

110 CIC point DKK 25.500 + kr. 1.970/1CIC point  

Abnormt trofæ DKK 11.800 

CIC 110 = guld for buk 

CIC 105 = guld for geis/hundyr 

Excl. pris 

Fly t/r Rumænien 

Drikkepenge – ca. € 100 

Evt. hjemtransport af trofæer 

Rejse- og afbestillingsforsikring (frivillig)   

Forbi skud € 150 – opkræves sjældent 

Schweisshund € 180 

Anskudt gemse € 1.990 

Trofæ afkogning € 100 – betales direkte 

Lejeriffel € 50/dag + ammo. – betales direkte 

Forsendelse af trofæ til hjem adr. ca. € 180 

Ekstra jagtdag DKK 3.395  

 

Jagttidspunkt 01. sept. – 15. dec. 

Bedste jagtperiode: 15. okt. – 15. dec. (brunst perioden) 

Et dejligt bjergrevir for jægeren der har en lille bjergjæger inden i 

og som gerne vil opleve noget krævende og god bjergjagt i revir 

med blanding af skov og helt åbne bjerge uden træer   

For yderligere information ang. bukkejagt i Rumænien kontakt 

venligst: 

 

 
 


