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Revirbeskrivelse: 

Vi har gennem vores gode partner i Rumænien 
fået adgang til flere gode revirer for småvildtjagt i 

den sydøstlige del af Rumænien. Revirerne er 
beliggende cirka 2 timers kørsel øst for Bukarest. 
Her er der er en virkelig god bestand af småvildt – 

lige fra de små hurtige vagtler, fasaner, harer, 
samt ænder og gæs i virkeligt store mængder. 

Virkeligt et revir for den inkarnerede 
haglbøssejæger der vil prøve noget andet.  Her vil 
man ikke blive skuffet – et revir vi forventer os 

meget af fremover til haglbøssejægerne. 

Vagteljagten: 
Vagteljagten foregår med stående hunde på 

græsmarker med vegetation, hvor skytterne går 
på linje med hundene arbejdende foran sig. Der er 
fri afskydning af vagtler, normalt min. 15 – 20 stk. 

pr. jæger pr. dag.  
Bedste jagttid:15. august til 25. september 

Gåsejagten: 
Gåsejagten foregår hovedsageligt som 
morgentræk over lokkere på markerne som ligger 
ved Donau deltaet, hvor man sidder/ligger i skjul. 

Resultatet varierer pr. gruppe og kan være alt fra 
0 – 100 gæs pr. træk for gruppen. Mest grågæs – 

ænderne er hovedsageligt gråænder – alle er vilde 
fugle. Bedste jagttid: 1. november til 15. februar 

Indkvartering: 

Man bor på lokale og pæne hoteller – hvor man 

bliver afhentet og bragt til før og efter jagten. Alle 
måltider vil blive serveret på hotellet og der bliver 

arrangeret madpakke til jagterne. Drikkevarer indgår 
ikke i prisen, alkoholiske drikkevarer med mere 
betales direkte og er meget billigt i forhold til danske 

priser. 

Rumænien  

Småvildtjagt – Donau deltaet 

Vagtler, fasaner, harer, samt ænder og gæs 
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Transport:  

Bukarest er nærmeste lufthavn hvor man afhentes man af 

vores partner. Der er cirka 2 timers kørsel til reviret. 

 

Prisberegning pr. jæger for vagteljagten 

3 dages jagt 4 dages ophold på lille hotel/pension 

Lufthavns transfer t/r - Rumænsk jagttegn 

Kørsel under jagten 

Pris i alt……………………………DKK 14.985,-  
 

 

Prisberegning pr. jæger for gåsejagten 

3 dages jagt 4 dages ophold på lille hotel/pension 

Lufthavns transfer t/r - Rumænsk jagttegn 

Kørsel under jagten  

Pris i alt  ............................... DKK 15.985,- 

 

Eventuelle tillæg/fradrag: 

Leje af haglbøsse € 35 pr. dag  

(halvautomater i kal. 12 Beretta, Benelli, Franki 

Patroner koster0,45 – 0,85 euro pr. stk. afhængig af  

hvilken patron mærke Fiocchi, RC, Borniachi 

Våbenpapirer ved egen haglbøsse DKK 490,- 

Evt. leje af riffel €50,- pr. dag. 

Drikkepenge Guide €100,- kok/bar €40,- 

 

Prisberegning pr. ledsager 

4 dages ophold på lille hotel/pension 

 

Pris i alt……………………………..DKK 6.800,- 

Reference fra tidligere jægere: Klik her 

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 
 
 

http://www.gamekeeper.dk/
https://www.gamekeeper.dk/beretninger/rumaenien-vagtler-og-duer-august-2019/
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Reviret  
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Reviret er beliggende cirka 2 timers kørsel nordøst for 

Bukarest lufthavn – nærmeste by er Calarasi: 
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