
 Turen er for dig, som ønsker en af de mest ultimative jagtoplevelser i Europa.
 Reviret har en god bestand af gamle og stærke trofæer og et udfordrende terræn. Vi

jager både Karpater kronhjort, Karpater gemse og stor keiler på denne tur. 
 

Karpater kronhjort
Karpater kronhjorten er en underart af den central europæiske kronhjort. De skiller

sig ud ved større kropsvægt helt op til 300 kg. og gevir med lange stænger typisk over
1,00 meter.

 
Karpater gemsen

Karpater gemsen er en af de 11 underart af gemsen. Den har den største kropsvægt
af underarterne.

 
Vildsvin (Keiler)

Vildsvin i Karpaterne hører til de europæiske vildsvin. På grund af terrænnet og de
store øde områder, bliver grisene gamle og store, derfor skydes der store keilere i

Karpaterne. 
 

Opholdet er i primitiv teltlejer på en flodbrink. Maden tilberedes over bål, og den
personlige hygiejne foregår i floden. Jagtreviret er i alt 75.000 ha. Der er dansk

rejseguide med på denne tur. 
 

Afskydningskvoten for reviret er 50 kronhjorte, 60 gemser og 500 vildsvin.
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Destination Rumænien

Dato 19.09.21 - 26.09.21

Vildtart Kronhjort - gemse - keiler

Varighed 7 dage

Jagtdage 6,5 jagtdage

Pladser 4 pladser

Teltturen
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Ankomst er søndag d. 19.09.2021, hvor den første jagt er om aftenen på
ankomstdagen. Herefter jages der morgen og aften, man kan forvente at være ude

hele dagen. Den sidste morgen d. 26.09.2021 går turen mod Danmark igen.

Program

Transport & ophold
Vi kører derned i en lejet minibus. Dette gjorde vi med stor succes i 2020. Man
slipper for våbenudfordringer i lufthavnen osv. Derudover kan der medbringes

mere udstyr. Det tager ca. 24-28 timer, så vi er fremme om formiddagen d.
19.09.21. Den første jagt er om aftenen på ankomstdagen. Opholdet vil foregå i en

teltlejr med kok, som vil tilberede mad over bål.

Søndag d. 19.09

Mandag d. 20.09

Tirsdag d. 21.09

Onsdag d. 22.09

Torsdag d. 23.09

Fredag d. 24.09

Lørdag d. 25.09

Søndag d. 26.09

Ankomst - Første jagt om
aftenen

Jagt om morgenen - Jagt om
aftenen

Jagt om morgenen - Jagt om
aftenen

Jagt om morgenen - Jagt om
aftenen

Jagt om morgenen - Jagt om
aftenen

Jagt om morgenen - Jagt om
aftenen

Jagt om morgenen - Jagt om
aftenen

Afgang mod Danmark



WWW.MOS-JAGTREJSER.DK

Inkluderet

7 dages ophold i teltlejr med kok
Fuldforplejning inkl. øl og vin
Maden tilberedes af en dansk kok
ude i lejren.
6,5 jagtdage
1:1 jagtføring
Transport under jagten
Dansk guide under hele turen
Rumænsk jagttilladelse
Introduktion i vores showroom
før afrejse
Indskydning af rifler på 100, 200
og 300m. bane, Vingsted
skydecenter
Opmåling og udlevering af
trofæer i vores showroom

Ikke inkluderet

Transport til Rumænien
Hjemsendelse af trofæer
Konservatorarbejde
Transport af trofæer til
konservator
Drikkepenge
Udvidet ansvarsforsikring
Trofæafgift og
trofæpræperation

 
15.350,-

Kronhjort Gemse - uanset størrelse

Keiler - Uanset størrelse

Optil 7,00 kg................................. 16.700,-

7,01 - 8,00 kg................................ 22.350,-

8,01 - 9,00 kg................................ 26.100,-

9,01 - 10,00 kg.............................. 29.700,-

10,01 - 12,00 kg............................ 38.200,-

over 12,01 kg................................ 46.900,-

Anskydning ved blod eller hår.... 10.000,-

Trofæpræperation af kronhjort....... 70 € 

7.700,-
Anskydning ved blod eller hår 

5.000,-
Trofæpræperation af tænder... 50 €

17.500,-
Anskydning ved blod eller hår

7.000,-
Trofæpræperation af gemse... 50 €

P R I S

T R O F Æ A F G I F T E R

Forbiskud......................................................................................................... 2.000,-



 Vi var fire jægere afsted i 2020, og tre havde europæisk brunbjørn helt tæt på, og der
blev set frisk fod af både ulv og los. Jagtreviret er i alt 75.000 ha., Der er danske

rejseguides med på denne tur. 
Afskydningskvoten for reviret er 50 kronhjorte, 60 gemser og 500 vildsvin.

 
Statistikken fra vores tur i 2020, ved fire jægere: 

 
Kronhjort: 1 sølvmedalje - 3 bronzemedaljer

Gemse: 1 guldmedalje - 1 sølvmedalje
Keiler: 1 guldmedalje - 2 sølvmedaljer - 1 bronzemedalje
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Statistik

Marius Sørensen
+45 40 43 41 01

mos@mos-jagtrejser.dk

Kristoffer Sørensen
+45 40 43 24 95

krs@mos-jagtrejser.dk

Kontakt mig 
ved booking!

R E J S E G U I D E S
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G A L L E R I

SE VORES VIDEO FRA TUREN I 2020 - KLIK PÅ YOUTUBE IKONET

https://www.youtube.com/watch?v=N01iLGaCCP4

