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Revirbeskrivelse:  
Jagten kan finder sted på et af vores absolutte 

toprevirer. PALAMARA er et af de første jagtområder i 

Bulgarien, der blev grundlagt helt tilbage i 1932 af den 

daværende Zar Boris den anden. I dag er PALAMARA et 

af de vigtigste revirer, når der er tale om en meget 

stærk og god vildtbestand – specielt af kronvildt. Dette 

bekræftes af den kendsgerning, at der hvert år 

overflyttes 40-60 hjorte til andre jagtområder i 

Bulgarien. Palamara ligger i det nordøstlige Bulgarien i 

hjertet af "Ludogorie" regionen og har et areal på 7.500 

ha., hvoraf de 5.000 ha er blandet løvskov 

(overvejende eg og bøg) og de resterende 2.500 ha er 

landbrugsarealer. Området er forholdsvis fladt med en 

gennemsnitlig højde over havet på cirka 350 m. 

Alle betingelser er til stede på dette spændende revir til 

sikrer en høj kvalitet af trofæer.  Der bliver hvert år 

nedlagt omkring 20 kronhjorte, fra omkring 6 kilo og op 

til cirka 13 kilos trofævægt, hertil kommer en hel del 

vildsvin og hvor det er mere end reglen en undtagelse 

at Keilerne er over 20 cm. På reviret er der også en god 

bestand af dåhjorte, men de er i en stor indhegning på 

cirka 600 ha.  

 

Jagten: 

Der vil kunne jages spidshjorte, kronhinder og kalve, 

dåer og dåkalve, smågrise og unggrise op til 24 

måneder, samt ræve og guldsjakaler.   

 

Indkvartering: 

PALAMARA har 3 jagthuse / indkvarteringer - den 

vigtigste er "Palamara", som består af 1 lejlighed, 4 

dobbeltværelser og 1 enkeltværelse). Her ud over er 

der 2 jagthuse "Dabrava" med 4 dobbeltværelser og 

jagthus "Nikola Kozlevo" med 4 dobbeltværelser. Alle 

værelse har eget bad / toilet. og alle tre er meget 

luksuriøse og forplejningen og service i øvrigt er af 

meget høj kvalitet. Se billeder her i tilbuddet, fra den 

indkvartering Konstantin anbefaler….. 

 

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. 
 

Tidspunkt:  

Jagten kan finde sted efter nærmere aftale i januar, 

oktober, november eller december. 
 

Bulgarien  
Revir PALAMARA   

Vinterjagt  
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Prisberegning pr. jæger:  

3 dags individuel jagt 

4 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.  

 

Afskydning af 6 stykker af følgende:  

Spidshjorte, Kronhinder, Kronkalve, Dåer og dåkalve. 

Fri afskydning af vildsvin op til 24 måneder gamle,  

samt Ræve og Sjakaler 
 

Pris i alt pr. jæger ..................................... DKK 13.500,-  

 

Eventuelle tillæg/fradrag: 

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

Pr. ekstra jagtdag DKK 3.500,- 

Transport Sofia lufthavn – revir t/r € 350,- pr. bil   

Transport Varna lufthavn – revir t/r € 250,- pr. bil 

Enkeltværelses tillæg DKK 640,-  

Øvrige trofæafgifter -  se liste nedenfor. 

 

Prisberegning pr. ikke jagende ledsager: 

4 dages ophold med helpension 

  

Pris i alt pr. ledsager ......................... DKK 3.920,-  

Ekstra dags ophold for ledsager DKK 880,- 

 

Trofæafgifter: 

Vildsvin Keiler (Vildorne): 

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

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

+ DKK 42,00 pr. mm over 14 cm 

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

+ DKK 79,50 pr. mm over 16 cm 

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

+ DKK 119,25 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 .......................................... DKK 4.220,- 

Hvis keileren er over 150 CIC point er der  

et tillæg på 10% på prisen.  

 

Vildsvin: 

Smågrise – 1 år ................................... DKK 0,- 

Smågrise – 2 år ................................... - 0,- 

Søer ................................................... - 4.220,- 

 

Trofæpriser kronhjorte:  

op til 2 år gammel ................................ DKK  0,- 

op til 2 år (ud over dem som er inkluderet) -  1.690,- 

op til 3,99 kg ....................................... DKK  3.380,-  

4,00 kg ............................................... DKK   5.910,-  

+ DKK 50,60 pr. 10 gram over 4,00 kg 

5,00 kg ............................................... DKK  8.440,-  

+ DKK 42,20 pr. 10 gram over 5,00 kg 
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6,00 kg ............................................... DKK  12.660,-  

+ DKK 50,60,- pr. 10 gram over 6,00 kg 

7,00 kg ............................................... DKK  17.720,-  
+ DKK 75,90 pr. 10 gram over 7,00 kg 

8,00 kg ............................................... DKK  25.310,-  

+ DKK 84,40 pr. 10 gram over 8,00 kg 

9,00 kg ............................................... DKK  33.750,-  

+ DKK 101,30 pr. 10 gram over 9,00 kg 

10,00 kg ............................................. DKK  43.880,-  

+ DKK 261,50 pr. 10 gram over 10,00 kg 

11,00 kg ............................................. DKK 70.030,-  

+ DKK 354,40 pr. 10 gram over 11,00 kg 

12,00 kg ............................................. DKK 105.470,-  

+ DKK 680,- pr. 10 gram over 12,00 kg 

Anskydning 50% af anslået trofævægt- 

Hvis hjorten er over 230 CIC point er der  

et tillæg på 10% på prisen.  

Hinder og Kalve (ud over dem som er inkluderet) DKK 840,-  

Anskydning .......................................... - 840,- 

 

Trofæafgifter for dåhjorte: 

op til 2 år gammel ................................ DKK  0,- 

op til 2 år (ud over dem som er inkluderet)- 840,- 

op til 1,99 kg ....................................... -  3.380,- 

2,00 – 2,49 kg ..................................... DKK 3.380,- 

+ DKK 16,80 pr. 10 gram over 2,00 kg 

2,50 – 2,99 kg ..................................... DKK 4.220,- 

+ DKK 33,80 pr. 10 g over 2,50 kg 

3,00 – 3,49 kg ..................................... DKK 5.910,- 

+ DKK 84,40 pr. 10 g over 3,00 kg 

3,50 – 3,99 kg ..................................... DKK 10.130,- 

+ DKK 135,00 pr. 10 g over 3,50 kg 

4,00 kg  -  ........................................... DKK 16.880,- 

+ DKK 250,00 pr. 10 g over 4,00 kg 

Anskydning 50% af anslået trofævægt. 

Hvis hjorten er over 200 CIC point er der et tillæg på 

10% på prisen.  

 

Dåer trofæafgift/anskydning  ................. DKK 840,- 

Dåkalve trofæafgift/anskydning  ............. DKK 840,- 

(ud over dem som er inkluderet) 

 

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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