
 

LUX Jagtrejser 
Dåhjort - Rumænien 

 

1. Jagtområde: Socodor – 15.000Ha (Oradea eller Budapest lufthavn) 

2. Jagttid: 1/9-15/12 - (Perioden omkring 10 Oktober Anbefales- Brunst) 

3. Afskydning:  Dåhjort 

4. Antal jægere: 3 max 

 

5. Ophold+inkludert:  

• 4 dages indkvartering i enkeltværelse 

• Måltider inkl. drikkevare (alkohol ikke inkluderet) 

• 3 dages jagtorganisering (6 outings) 

• Alle dokumenter 

• Kørsel i revir 

• Afkogning af trofæ 

• Tolk 

 

 

 

 
6.995,- pr. jæger 

6. Ikke inkluderet:  

• Kørsel til/fra Budapest lufthavn 1500,- Oradea 1000,- pr. vej (op til 3 jægere pr bil) 

• 400 DKK i administrative omkostninger 

• Trofæafgifter 

 

 

7. Yderligere omkostninger (hvis det ønskes):  

• Ekstra jagtdag 2000,- (inkl. overnatning) 

• Ekstra overnatning 1300,- 

• Ledsager i dobbeltværelse 1200,- pr døgn 

• Drikkepenge 

• Leje våben (50 euro pr dag + kost af ammunition ) 

• Skinning for skuldermontage – 750,- 

• Hjemsendelse af trofæer – Variable(150-300€) 

• Booking af fly samt Våben – 500,- pr deltager 

 

 

 

 



 

 

8. Trofæafgifter & betingelser 
 
Fra 3,00kg – 8500,- + 130,- pr. 10g over 3,00kg 
Fra 3,50kg – 15.000,- + 150,- pr. 10g over 3,5kg 
Fra 4,00kg – 22.500,- + 210,- pr. 10g over 4,00kg 
Fra 4,50kg – 33.000,- + 250,- pr. 10g over 4,50kg 
 
Anskydning 50% af estimeret trofæ størrelse 
 
 
 

 

 
Socodor byder på noget af verdens bedste Dåhjorte jagt! 
Der nedlægges her verdensklassetrofæer over 5kg! 
Fantastisk bestand, flotte trofæer, dygtige guides samt en utrolig smuk natur! 
 
Det er ikke ualmindeligt at se flokke på flere hundred dyr, hvilket gør jagten yderst udfordrende med så 
mange øjn.  
Lange skud kan være en nødvendighed, især efter de store hjorte der ofte pakker sig i dåer. 
Brunstjagten er her yderst intens, med så mange hjorte i syne. 
 
Socodor er for jægeren der ønsker kvalitet på alle punkter! 

 
 
 



 

Indkvartering: 
Luksus jagt Hotel 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 

  
 

 

9. Kort: 

 

 



 

LUX Jagtrejser ApS 
CVR nr: 38327771 

Sælhundevej 146, 6715 Esbjerg N 
Tel. +45 27 85 83 44, e-mail: belinda@luxjagtrejser.dk 

 
Vi står til din rådighed: 
Jan Mortensen, tel. +45 27 85 83 44, e-mail: jan@luxjagtrejser.dk (dansk, engelsk, tysk, norsk, svensk) 
Nichlas Christensen, tel. +45 60 18 31 26, e-mail: nichlas@luxjagtrejser.dk (dansk, engelsk, tysk) 
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