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WELKOM IN ELANDENLAND
AIs elanden jagen een levensdroom is die u in vervulling wilt laten gaan, kom dan naar Estland, 
het elandencentrum van Centraal-Europa. De Baltische staat is het bewijs dat er naast Zweden 
ook andere opties zijn voor het strekken van een grote stier. Met bovendien een kapitale kans op 
jachtsucces. Zelfs de ongerepte, prachtige natuur is praktisch identiek aan de Scandinavische 
wildernis. 

Jaarlijks worden er in Estland 7000 elanden geschoten. Een enorm aantal voor een land dat  
nauwelijks groter is dan het onze. De eland vindt hier dan ook een uitstekend biotoop met beboste 
landschappen waar vooral berken de dienst uitmaken. Verder komen in deze vlakke gebieden ook 
naaldbomen voor, net als beken, kleine rivieren, meren en uitgestrekte moerassen. 

Er wordt zowel gejaagd op het beruchte eiland Saaremaa als op het vasteland. Uw stalker is een  
beroepsjager die het roepen van stieren in de vingers heeft. Wanneer hij 15 jagers begeleidt, heeft  
iedereen elanden gezien en zullen er 14 met een massieve trofee terugkeren. U kunt dit avontuur  
met vertrouwen aangaan. 

Wie voor het eerst een eland ziet - dit oerdier met een schofthoogte van 2 meter en een gewicht van 
minstens 400 kg - zal deze aanblik nooit meer vergeten. In Estland staat u een avontuur te wachten 
op een indrukwekkende wildsoort die in Europa zijn gelijke niet kent. U gaat het geweldig vinden.

tel:0031854009696
mailto:info%40outings.nl?subject=Eland%20jagen%20in%20Estland
http://www.outings.nl


   +31 (0)85 400 96 96        @   INFO@OUTINGS.NL        WWW.OUTINGS.NL

Het jachtseizoen op elanden loopt van 15 september tot 15 december. Meteen vanaf de opening 
tot half oktober zijn het al interessante weken, aangezien dan de meeste stieren tijdens de bronst 
worden gestrekt. Als u het zinderende moment wilt meemaken dat een gigantische eland door de 
lokroep van uw gids nadert tot tien, twintig meter, dan legt u best een datum vast rond deze periode. 

We adviseren voor deze reis minstens drie en liefst vier volle jachtdagen te reserveren. Ook al zijn de 
kansen hoog - zeker tijdens de bronst - dan nog zijn er elementen die ervoor zorgen dat u bij de ene 
outing betere kaarten heeft dan tijdens de andere. Zo zijn elanden bij koude avonden veel actiever 
dan bij warmere temperaturen. Een tweede punt is uw eigen voorkeur. Wanneer een jongere stier zich 
presenteert kunt u ervoor kiezen deze te schonen om vervolgens te wachten op een grotere, volwassen 
‘bull’.

Onze partner ter plaatse werkt alleen samen met lokale jagersverenigingen. Dat is een bewuste keuze. 
Deze mensen zijn er juist bij gebaat dat u niet alleen elanden ziet maar ook tot schot komt. Want  
alleen dan worden zij vergoed. Op deze manier bent u verzekerd dat er een mooi revier voor u wordt  
geselecteerd met een hoge kans van slagen.

BRONST DER GIGANTEN
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Het vliegtuig brengt u naar de Estse hoofdstad Tallinn waar een chauffeur voor u klaarstaat.  
Die brengt u naar het onderkomen waar u de komende 4-5 dagen gaat doorbrengen. Dit kan  
een charmant boetiekhotel, een bed & breakfast of bungalow zijn. 

Verwacht geen overdreven luxe, dat gaat u in deze afgelegen regio’s nog niet vinden. Maar het  
nodige comfort is overal aanwezig en de sanitaire voorzieningen komen overeen met onze westerse 
normen. Naast een eigen toilet is elke kamer voorzien van een douche, bad of beide. Bij twee van  
de drie onderkomens kunt u in de sauna zelfs de vermoeidheid van u af laten stomen. 

Dat de Esten een gastvrij volk zijn, merkt u aan uw gids en de lokale mensen. Het eten is overvloedig 
en goed met aardappelen, vlees en gerookte vis. Over de keuken hebben we alleen maar positieve 
dingen gehoord van onze gasten. Probeer zeker het typisch Letse dessert Kama als dit op de kaart 
staat. 

REISVERLOOP EN VERBLIJF
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TARIEVEN EN DETAILS

NEVENKOSTEN 

• Vlucht naar Tallinn
• Verwerkingskosten € 150 
• Verzekeringen  

 

• Dranken en fooien
• Verzending van de trofee

Elandenjacht in Estland  -  van 15 september tot 15 december
 
VIER JACHTDAGEN, PRIJS PER JAGER   € 1.850

Getroffen geldt als geschoten, hiervoor wordt 50% van de geschatte trofeekosten in rekening gebracht.  
Het gewei wordt 24 uur na het afkoken van de schedel gewogen.

INCLUSIEF 

• 8 Outings
• Alle vervoer in het jachtveld
• Professionele 1:1 begeleiding  
• Estse jachtvergunning 
• Transfer luchthaven - jachtgebied 
• 4 Overnachtingen   
• Op basis van volpension  
• Eenpersoonskamer 
• Trofee voorbereiding
• Schiettest  

GEWEIGEWICHT PRIJS € € / 10 GRAM

Tot 3,00 kg    975

Vanaf 3,01 kg Tot 4,00 kg 1.275 + € 5 / 10 gram

Vanaf 4,01 kg Tot 5,00 kg 1.595 + € 7 / 10 gram

Vanaf 5,01 kg Tot 6,00 kg 2.155 + € 7 / 10 gram

Vanaf 6,01 kg Tot 7,00 kg 2.675 + € 7 / 10 gram

Vanaf 7,01 kg Tot 8,00 kg 3.295 + € 14 / 10 gram
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WAT WORDT UW
VOLGENDE AVONTUUR?
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