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MAGIE VAN DE KARPATEN
Jagen op herten en jagen op herten in Roemenië zijn twee verschillende dingen. Wie al eens in  
de Karpaten gejaagd heeft, zal dit direct bevestigen. Als een brandmerk zal dit gebergte in uw  
jachtgeheugen gegrift staan. Het is jagen in de puurste vorm in een land waar reeds liters inkt aan 
jachtliteratuur hebben gevloeid. Zo’n onuitwisbare indruk hebben de Karpaten op haar bezoekers 
achtergelaten.

Mensenloze bergmassieven, oerbossen zonder einde en grote alpenweides, hier komt u nog op plaatsen 
waar geen jager u is voorgegaan. Wolven, beren en lynx zwaaien er de scepter en zorgen dat alleen de 
grootste en sterkste wildsoorten overleven. Dat ziet u terug aan de kapitale reebokken, wilde zwijnen 
en edelherten. Niet voor niets is Roemenië de bakermat voor zoveel gevestigde wereldrecords waarvan 
er vandaag de dag nog steeds overeind staan.

De Karpaten herbergen beroemde jachtgebieden waar staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders 
door de eeuwen heen hun jagershart lieten kloppen én overslaan. Nu heeft u de kans zich te meten en 
vergapen aan de ongerepte, Roemeense wildernis en zo uw eigen stukje jachtgeschiedenis te schrijven.
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Bent u een ervaren hertenjager die al een en ander heeft gezien? Ook dan gaat u in Roemenië 
iets meemaken wat u nog niet eerder beleefd hebt. Wanneer tijdens de bronst het luide geburl 
van het Karpatenhert langs de bergflanken echoot zullen ook bij u de haren op uw armen recht 
overeind komen te staan! 

Voor bekerkronen en endenrijke stangen zijn er andere landen. Bij het Karpatenhert draait alles om 
massa - geweigewichten van 7 kg tot 10 kg zijn hier de norm maar zwaardere stangen komen eveneens 
voor. En wat dan te zeggen over de forse lichaamsbouw? Ontweid gaat de weegschaalnaald nog vlot 
voorbij het 200 kg punt. Grotere herten gaat u op Europese bodem in de vrije wildbaan niet tegenkomen.

HET KARPATENHERT
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Als uw agenda het toelaat, kom dan de laatste week van september naar Roemenië. Dan is het 
hoogbronst en zijn de beleving, net als uw kansen, het grootst. Ervaring leert ons dat voor 7 kg tot 
10 kg herten vier jachtdagen volstaan om uw kans te verzilveren. Voor de grootste geweidragers 
adviseren we 5 jachtdagen in te plannen, dat moet voldoende zijn om uw droomhert aan te bersen.

Sportieve jagers zijn in het voordeel bij het stalken door de bergen. Hoe fitter u bent, des te meer  
meters er tijdens een outing worden afgelegd. U kunt dan onderweg ook écht genieten van de wilde 
natuur en prachtige panorama’s. Maar ook met een basisconditie is het in de uitlopers van de Karpaten 
mogelijk een spannend jachtavontuur op roodwild te beleven. 

Dan het verblijf. Een van onze prioriteiten is onze jagers onderdak te bieden in eenpersoonskamers, 
tenzij anders gevraagd. Dit kan een hotel zijn, een klein gezellig pension of jachthuis. Soms rustiek  
ingericht maar altijd met schone kamers en elk een eigen douche en toilet. Basisvoorzieningen waar 
we veel waarde aan hechten. Bij al onze Roemeense jachtreizen is volpension inbegrepen. 

REISVERLOOP EN VERBLIJF
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TROFEEKOSTEN
GEWEIGEWICHT PRIJS € € / 10 GRAM

Vanaf 7.00 kg Tot 7.99 kg 2.310 + € 4 / 10 gr

Vanaf 8.00 kg Tot 8.99 kg 3.115 + € 6 / 10 gr

Vanaf 9.00 kg Tot 9.99 kg 4.040 + € 8 / 10 gr

Vanaf 10.00 kg Tot 10.99 kg 5.280 + € 10 / 10 gr

Vanaf 11.00 kg Tot 11.99 kg 7.900 + € 25 / 10 gr

Vanaf 11.50 kg 10.500 + € 40 / 10 gr

TARIEVEN EN DETAILS

• 6 Reisdagen  
• 4 jachtdagen
• Stalker/gids 
• Alle vervoer in het revier

• 5 Overnachtingen 
• Volpension   
• Voorbereiding trofee       

Hertenjacht in Roemenië  -  van 15 september tot 15 oktober 

KARPATENHERT IN ROEMENIË      € 990 

Getroffen geldt als geschoten, hiervoor wordt 50 % van de geschatte trofeekosten in rekening gebracht.  
De trofeeën worden 24 uur na het afkoken van de schedel gewogen, volgens de officiële maatstaven van CIC.

NEVENKOSTEN 
     
• Heen- en terugvlucht
• Verwerkingskosten € 195
• Wapen import € 50
• Trofeetransport
• Verzekeringen
• Alcoholische dranken en fooien
• Taxi luchthaven € 100 

(tot 3 personen heen en terug)
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WAT WORDT UW
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