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BURLEND BRONSTGEWELD
Onderweg naar de bronstweide volgt al een eerste test. Hier worden de mannen van de jongens
gescheiden. Omringd door al dat burlend geweld is het een kwestie van alles te laten indalen,
uw rustige ademhaling hervinden en de situatie meester zijn.
In jagerskringen heeft Hongarije nog maar weinig introductie nodig. Het land heeft internationale
naam en faam voor zijn strak georganiseerde drijfjachten op wilde varkens. De grootste aantrekkingskracht echter - waar jagers massaal voor naar Centraal-Europa reizen - daar zorgt het edelhert voor.
Bodem en biotoop laten geweien tot kapitale afmetingen groeien, hoe zuidelijker u gaat hoe zwaarder
de stangen. Waarmee we maar willen zeggen dat het dus ook perfect mogelijk is dit hertenavontuur
aan te gaan wanneer u een geweidrager van 5-6 kg wenst te strekken.
De slaagkansen zijn alleszins hoog. Zowel voor de bersende jager als de gepassioneerde hoogzitjager
die het bronstschouwspel vanop de eerste rij wil meemaken. Laat ons weten waar uw voorkeur naar
uitgaat en beleef een unieke ervaring op maat, in een land dat doordrenkt is van jachttradities.
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LAND DER GIGANTEN
Wat roodwild nodig heeft zijn omvangrijke, uitgestrekte oppervlaktes van aaneengesloten natuur.
Na de hervorming van de jachtrevieren hebben de administratieve diensten voor bosbouw - met
hun enorme gebieden van tienduizenden hectaren - de zo belangrijke lebensraum voor edelherten
gehandhaafd. Hierdoor is de status van Hongarije als hét klassieke land voor de hertenjacht
bewaard gebleven.
Wie voor het eerst voet zet in een Hongaars revier, kan er niet naast kijken. Alles staat hier in het
teken van de jacht. Landschappen met bos, open vlaktes, wildakkers en vruchtbare landbouwgronden
staan perfect in verhouding tot elkaar. Voor roodwild, damherten, moeflons, wilde zwijnen en reeën
zijn er ideale leefomstandigheden gecreëerd.
Maar minstens even belangrijk: De Hongaarse organisaties weten dat ze goud in handen hebben en
koesteren hun grofwildschatten. Hun zorgvuldige beheer is een voorbeeld voor andere landen. Het
levert bovendien ieder jaar opnieuw kapitale trofeeën op die met medailles bekroond worden.
Traditie en weidelijkheid worden hier in schoonschrift geschreven. Een gestrekt stuk wild krijgt altijd
een groots eerbetoon waarvan de ‘laatste beet’ maar een klein onderdeel is. Respect voor elke soort,
zo zijn de Hongaren grootgebracht. Dit gaat u zelf meemaken wanneer u na de jacht bij uw hert
staat, dat in een prachtig bed van eikenbladeren ligt terwijl de jachthoorns klinken.
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REISVERLOOP EN VERBLIJF
Het jachtseizoen op grote herten opent in Hongarije op 1 september en eindigt op 31 oktober.
Selectieherten, de zogenaamde ‘cull stags’, mogen daarna nog tot 31 januari bejaagd worden.
Goed om te weten is dat de bronst in het zuiden al vanaf die eerste septemberdagen begint.
Verder naar het noorden komt deze later op gang tot en met de eerste week van oktober.
Na de landing in Boedapest wordt u ondergebracht in een knus hotel, pension of jachthuis. U zult
begrijpen dat niet elk onderkomen in sterren grossiert, maar de basis zit in ieder geval goed.
Verzorgde, schone kamers die elks voorzien zijn van een eigen douche en toilet. In sommige gevallen
zal een aanwezige sauna of andere wellness faciliteiten u zelfs nog aangenaam verrassen.
Voor elke outing wordt u opgehaald door uw gids. Deze specialisten doen het hele jaar niets anders
dan jagers begeleiden in het vervullen van hun jachtwens. Ze zijn dermate met roodwild vertrouwd dat
ze op twee-, driehonderd gram na, het exacte geweigewicht kunnen inschatten.
Ook in hoogwildrevieren blijft het jagen en zijn verschillende factoren bepalend voor het slagen van
de jacht. Daarom plannen we voor deze reis vier dagen in, bij de klasse 8 tot 10 kg raden we zelfs aan
om een vijfde dag te reserveren. Dan is het moment zeker gekomen dat alle puzzelstukjes in elkaar
zijn gevallen en uw droomhert zich kansrijk gepresenteerd heeft.
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TARIEVEN EN DETAILS
Hertenjacht in Hongarije - van 1 september tot 31 januari

€ 990

6 DAGEN, PRIJS PER JAGER
•

4 Jachtdagen

•

5 Overnachtingen

•

Organisatie				

•

Inclusief ontbijt en avondeten		

•

Hongaarse jachtvergunning

•

Verwerking trofee

TROFEEKOSTEN
GEWEIGEWICHT

PRIJS €

€ / 10 GRAM

Vanaf 4.00 kg

Tot 4.99 kg

1.190

+ € 4,5 / 10 gr

Vanaf 5.00 kg

Tot 5.99 kg

1.490

+ € 6,5 / 10 gr

Vanaf 6.00 kg

Tot 6.99 kg

1.990

€ 9 / 10 gr

Vanaf 7.00 kg

Tot 7.99 kg

2.950

€ 11 / 10 gr

Vanaf 8.00 kg

Tot 8.99 kg

3.990

€ 13 / 10 gr

Vanaf 9.00 kg

Tot 9.99 kg

4.590

€ 25 / 10 gr

Aangeschoten maar niet gevonden = 50 % van de geschatte trofeekosten. De trofeeën worden 24 uur na
het afkoken van de schedel (incl. bovenkaak) gewogen. Dit gebeurt volgens de officiële maatstaven van CIC.

NEVENKOSTEN
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•

Retourvlucht Boedapest

•

Transfer luchthaven

•

Verwerkingskosten € 150

•

Verzekeringen

•

Vervoer in het revier € 1 ( per km)

•

Dranken en fooien

•

Gids per outing € 30

•

Trofeemeting (verplicht ) € 45

•

Verzending van de trofee

•

Extra jachtdag € 250
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WILDSOORTEN LAND
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WAT WORDT UW
VOLGENDE AVONTUUR?
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