HVITERUSSLAND – ULV
PRISER 2020

Jakten på ulv foregår hele året og lokkejakt er veldig bra i august.
Det er også fint å jakte i perioder med litt snø, eksempel desember
til mars. I noen områder legger vi åte på forhånd før jegerne
ankommer. Ellers kan det bli brukt flaggline når ulvene er inne i
områdene for å prøve å sperre de inne i flagglinen. Det kan ta en til
to dager å sette ut slik flaggline og man er avhengig av at man finner
ferske ulvespor helst før jegeren kommer, eller første dag av jakten.
Ellers har man ikke tid hvis jegeren bare er i landet for 3 dager jakt.
Under ulvejakten vil vi vurdere hva som er best, dersom det er
snøfritt vil all jakt foregå nattestid. Det betyr at du bør ha lyssterk
optikk, gjerne nattoptikk på geværet ditt som du bør skyte inn på
200 meter. Under ulvejakt kan avstandene bli relativt store, det
finnes store åpne områder inne i skogsområdene hvor det jaktes.
Ved kun en jeger så er det et tillegg på 200 Euro for 3 dager jakt.
Leie av våpen koster 40 Euro pr. dag + ammunisjon.

Stolte
jaktradisjoner

Utrolig
spennende jakt
på ekte ulv

Jakttid hele
året.

Tidspunkt: august eller desember til mars
Antall jegere: 1-3
Ekstra jaktdager pr dag: 250 Euro
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PRIS KR 11.300,Inkludert i prisen:
•
•
•
•
•
•

3 dagers jakt med full forpleining
4 overnattinger
All transport tur / retur flyplass
Hviterusslands jaktlisens
Klargjøring av trofeer
Engelsk tolk

Ikke inkludert i prisen:
•
•
•
•
•

Flybilletter Norge - Minsk
Arrangement gebyr 350 Euro
Trofeavgift ulv 300 Euro (skutt eller skadet
Veterinær papirer på ulveskinn fra 70 Euro
Generelle reisevilkår
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