ROODWILD JACHT
DEVON REGION

data

van

okt. 2015

tot

febr. 2016

3

dagen

prijs

1400€

/pers.

basisprijs incl. btw

ALGEMENE INFO

boeken
Xavier DUYCK
+32 498 50 31 66

Devon County, ongelofelijk grote vlaktes, ongeziene roedels roodwild en prachtige medaille bokken. Deze regio
van Zuid Engeland heeft het allemaal. THS kreeg sinds 2014 de exclusieve rechten op verscheidene estates om
samen met de lokale stalkers te helpen het afschotplan te vervullen. vanuit Brussel sta je op minder dan 7 uur
rijden in dit mooi stukje Engeland.
Onder begeleiding van een professionele stalker trek je er op uit om na overleg te kiezen het wild aan te bersen
of te opteren voor een hoogzit.
De uitgestrektheid van het gebied en de kennis van de stalker zullen er toe bijdragen dat er in de meerderheid
van de gevallen steeds roodwild kan worden gespot waarna er moet beslist worden hoe dit het best kan worden
aangesproken.

Ivo Bulcke
+32 496 10 83 70
info@thehuntingseason.com
Bij inschrijven zal een voorschot
van 750€ worden gevraagd. Het
resterende saldo moet worden
voldaan minstens 14 dagen voor
de afreis.

inclusief

Om dit voor jonge jagers aantrekkelijk te maken en geen misverstanden te creeëren is de prijs voor de geweidragers vastgelegd op basis van het aantal enden “ points “ ipv het geweigewicht. Op deze manier weet de jager
voor het schot perfect hoeveel de kost voor het gestrekte stuk zal bedragen.

• Stalker 1:1

In de aangeboden formule is het afschot van 2 stukken vrouwelijk wild inbegrepen.

• Gebruik van wapens en
munitie.

• Transport binnen het jacht
gebied.
• 6 outings over 3 dagen.

• 2 stukken vrouwelijk wild.

exclusief

• Accomodatie
• Transport van en naar het
jachtgebied.
• Afschot voor geweidragers
volgens prijslijst.

opmerkingen en voorwaarden

• Het minimum aantal inschrijvingen voor deze activiteit is 2 jagers.
• Een jachtverlof is geen vereiste om aan deze activiteit deel te nemen.

www.thehuntingseason.com
thehuntingseasonBE

