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JAGEN
IN LETLAND

MET BARREL AND BOAR OUTINGS

OERDIEREN À LA CARTE
Als jagende natuurliefhebber kunt u moeilijk voorbij Letland zonder halt te houden. De middelste
Baltische staat geldt als een van de groenste landen ter wereld met een ongekende wildrijkdom.
Jagen in Letland is bovendien dichterbij dan u denkt. Al na goed twee uur vliegen landt u in de
hoofdstad Riga, sneller dan de meeste jagers naar Duitsland rijden en dit alles voor de prijs van
een tankbeurt.
Het land is zo dunbevolkt dat oerdieren als elanden, beren, lynx en auerhoenders hier nog door
de Letse wildernis trekken. Maar ook ‘ons’ grofwild weet zich goed te handhaven. De Afrikaanse
varkenspest heeft de wilde zwijnenstand dan wel flink naar beneden gehaald, toch komen herten
en vooral reeën nog steeds talrijk voor.
Onze partner in Letland beheert in totaal 8.000 hectare jachtveld. Zijn reebokken laat hij rijpen tot de
geweien hun top bereiken. Dit gaat u terugzien aan de sterke zesenders met fraai geparelde stangen.
Vervolgens is het tijd om te oogsten met als mooiste periode de bronst waarbij de rode zomerbok
bejaagd wordt.
De beleving van deze reis is kort maar dat is ook de kracht ervan. Deze twee heerlijke dagen staan
volledig in het teken van ontspannen, jagen en genieten. Als leuke bijkomstigheid gaat u in dit prachtige,
Letse decor misschien wel meer verschillende wildsoorten zien dan ooit tevoren.
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BERSEN IN EEN GROENE OASE

Letland is een toevluchtsoord voor jagers die een land willen ervaren waar natuur, mens en
traditie in harmonie naast elkaar bestaan. Om maar een idee te geven over de verhoudingen:
Het land is zo groot als België en Nederland samen, met een bevolkingsgrootte van 2 miljoen
inwoners waarvan een derde dan nog in de hoofdstad Riga woont.
Daarnaast heeft het een van de zeldzaamste ecosystemen ter wereld die ondanks de moderne
beschaving grotendeels onaangetast zijn gebleven. Meer dan de helft is bedekt met bossen,
ingekleurd door 12.000 rivieren, 3.000 meren en 40 natuurparken. De gelijkenis met Zweden,
Denemarken of Noorwegen is treffend. De Letse wildernis doet veel denken aan deze nabijgelegen
Scandinavische landen.
Reebokken mogen er vanaf 1 juni tot 30 november bejaagd worden. De bronst in Letland loopt
gelijk met de onze, einde juli gaan de bokken met elkaar in duel tot ongeveer 10 augustus. Rond
deze periode is het graan al gedorst en laat het wild zich nog beter zien. Ons advies is ergens
tijdens deze 3 weken enkele dagen in uw jachtkalender aan te kruisen.
Onze partner en zijn team van gidsen weidwerken al tien jaar in twee gebieden van 3.500 en
4.500 hectare. Een enorme oppervlakte voor ons, naar Letse maatstaven eerder klein maar voor
de reeënjacht perfect. De territoriums en gebruiken van de grote bokken zijn bekend. In het
spoor van uw gids gaat u stalken en aanzitten bij deze hotspots.
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REISVERLOOP EN VERBLIJF
Vanuit Brussel, Eindhoven of Amsterdam landt u met het vliegtuig al na goed twee uur in de
Letse hoofdstad Riga. Daar wordt u opgehaald door Nikolajs, onze partner in Letland die de
Engelse taal machtig is. Tijdens de anderhalf uur durende autorit naar het hotel of pension
krijgt u een goede, eerste indruk van het land en de schitterende natuur.
Er staan vier outings gepland waarbij langs weilanden en bosranden wordt geberst, plekken die voor
uw gids geen geheimen hebben. Hij zorgt voor de aanblik en kansen om uw Letse bok te bemachtigen.
Rekenen is niet nodig, twee bokken ongeacht grootte of gewicht zijn inbegrepen. Zelfs een derde of
vierde bok behoren tot de mogelijkheden.
Het verblijf is op basis van volpension. De kamers zijn ingericht zoals we ze zelf graag hebben
wanneer we op reis gaan: verzorgd, schoon en voorzien van een eigen douche en toilet. Schijf van
Vijf-eters zullen over de Letse keuken geen klagen hebben. Lokaal verbouwde groenten sieren elk
bord, altijd aangevuld met vlees of vis. In de meeste hoofdgerechten gaat u dille proeven - het
favoriete kruid van de Letten.
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TARIEVEN EN DETAILS
Reebokken jagen in Letland - van 1 juni tot 30 november

TWEE DAGEN, PRIJS PER JAGER

€ 1.490

•

Organisatie

•

3 Overnachtingen

•

Twee bokken (ongeacht de grootte )

•

Op basis van volpension

•

2 :1 Begeleiding

•

Transfer luchthaven - jachtgebied

•

Letse jachtvergunning

•

Wapen import					

•

Alle vervoer in het jachtveld

•

Afkoken van de trofeeën

TROFEEKOSTEN
GEWEIGEWICHT

Vanaf 301 gram

PRIJS €
Tot 300 gram

375

Tot 350 gram

445

Vanaf 351 gram

445

€ / 1 GRAM

+ € 5 / 1 gram

Aangeschoten maar niet gevonden: € 220. De trofeeën worden 24 uur na het afkoken van de schedel
( inclusief de bovenkaak ) gewogen. Hier wordt 90 gram voor in mindering gebracht.

NEVENKOSTEN
•

Retourvlucht naar Riga

•

Verzekeringen

•

Extra afschot volgens prijslijst

•

Dranken en fooien
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WILDSOORTEN LAND
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WAT WORDT UW
VOLGENDE AVONTUUR?
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