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JAKT I STORBRITTANIA
Enjoy Hunting AS jaktreiser til England og Skottland. 
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JAKT I STROBRITTANIA
ENJOY HUNTING

Det er en glede og ønske deg velkommen til 
England og Skottland. Vi byr på flere flotte 
jaktopplevelser etter rådyr, hjort, rype og fasan.

Vi i Enjoy Hunting AS mener en jaktreise skal 
være en glede, ikke en mengde forvirrende 
papirer, manglende reisedokumenter og 
uforstålige importskjemaer. 

Tvert i mot, en jakttur skal nytes!

Enjoy Hunting AS er et totalservicebyrå, som tar 
hånd om alt fra A til Å. Velger du å reise med Enjoy 
Hunting betyr det at du velger et selskap som 
ikke overlater noe til tilfeldighetene og gir deg en 
garanti på kvalitet.

Vi er medlem av Reisegarantifondet, Safari Club 
International, samt flere andre jakt og reise 
relaterte organisasjoner.

Ta kontakt og vi vil g jøre vårt beste for at du skal 
få oppleve noe av Europas beste jakt og opplevelse 
destinasjon.
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OM LANDENE
KORT INFORMASJON OM ENGLAND OG SKOTTLAND, OG DETS JAKTFORMER.

England består for det meste av lavland, med noe mer 
fjellterreng i nordvest (Cumbriafjellene i Lake District) 
og nord (Penninene), og kalksteinsåser i Peak District. 
Man finner også flere områder med lave 
kalksteinsåser, som Purbeck, Cotswolds, Lincolnshire 
med flere. Det finnes ingen topper over 1000 meter i 
England. De viktigste elvene er Themsen og Severn, og 
man regner g jerne også med fjorden Humber i denne 
gruppen. Det største byområdet er Stor-London, som 
også er hovedstad. Gjennom Kanaltunnelen er det 
landforbindelse til Frankrike.

Skottland har en variert geografi, med lavland i sør 
og øst og høyland i nord og vest. Det høyeste fjellet i 
Storbritannia ligger i det skotske høylandet; Ben Nevis 
rager 1344 moh. Det er mange lange og dype fjorder 
og innsjøer. Over 800 øyer tilhører Skottland, deriblant 
Hebridene, Orknøyene og Shetland. 

Største by er Glasgow, mens hovedstaden er Edinburgh.

England er det største og mest folkerike konstituerende 
landet i Det forente kongerike Storbritannia og 
Nord-Irland.
Hovedstad: London
Landskode: +44
Område: 130 395 km²
Valuta: Britisk pund

Skottland er den nest største delen etter England, fulgt 
av Wales og Nord-Irland. 

Hovedstad: Edinburgh
Valuta: Britisk pund
Befolkning: 5,295 millioner (2011)
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Jakt  vi tilbyr i Englang er hovedsakelig lokalisert sør,
 i områdene i nærheten av London og Southampton. 

Her tilbyr vi jakt etter rådyr, sikahjort, Muntjac og 
Chinese wather deer. En spennende jakt som pågår på 
våren og på høsten.
 
i Skottland tilbyr vi jakt på vest og østkysten, 
i områdene rundt Glasgow og Aberdeen. I Skottland 
tilbyr vi jakt etter hjort, dåhjort, rådyr, rype og fasan. 
Flott jakt i flotte naturomgivelser. 

Skottland er også en fin plass for å kombinere 
sightseeng og jakt på samme tur.
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PRISER
PRISER PÅ JAKT I ENGLAND OG SKOTTLAND

England:
Jakt på Rådyr, Muntjac og Chinese watherdeer
Jaktdag (2 jaktturer pr. dag.)    220 BP
Overnatting:      100 BP
Transporttil/fra flyplass (Hetrow/Luton)  170 BP

Trofeavgifter:
Hunndyr:     110 BP.
Bukk opp til bronse:    275 BP.
Bukk bronsemedalje:    550 BP.
Bukk sølvmedalje:    700 BP.
Bukk gullmedalje:    825 BP.

Skottland, Aberdeen området:
Jakt på Rådyr:
Jaktdag (2 jaktturer pr. dag.)    220 BP
Overnatting pr. natt:     175 BP.
Transporttil/fra flyplass (Aberdeen)  170 BP

Trofeavgifter:
Bukk uansett størrelse:   250 BP.

Drivjakt etter Grouse. Intill 9 jegere.
Pris per brase:     170 BP.
 
Drivjakt etter fasan. Intill 9 jegere.
Pris per felt fasan:      35 BP.
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Skottland, Glasgow området:
Jakt på Rådyr, hjort og dåhjort:
Jaktdag (2 jaktturer pr. dag.)    300 BP
Overnatting hytte (Pr. natt):     60 BP
Overnatting hotell (Pr. natt)   170 BP  
Transporttil/fra flyplass (Hetrow/Luton)  320 BP
Rifleleie (Pr. dag + 2 BP pr. skudd)    35 BP

Trofeavgifter:
Alle hunndyr:       75 BP.

Hjort:
Piggbukk     175 BP
Hjort inntill 10 tagger:   330 BP
Hjort over 10 tagger:    490 BP

Dåhjort :    
Dåhjort piggbukk:    175 BP
Dåhjort halvskovel:    330 BP.
Dåhjort skovel:     490 BP.

Rådyr:
Inntill 4 tagger:    190 BP.
Inntill 6 tagger:    275 BP.

Skadet dyr, ikke funnet:      60 BP

 
Inkludert i prisene:
- Jakt med guide 1:1
- Transport under jakten
- Trofeforberedelse
- Transport til/fra hotellet før/etter jakt.

Ikke inkludert i prisene:
- Flybilletter
- Transport til og fra flyplass
- Våpentransport og import.
- Jaktlisens (67 BP)
- Mat og drikke
- Tips til guider
- Trofeforberedelse og forsendelse
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I Englang og Skottland er det flere steder og bo. Her har man muligheten til å bo i hytte eller 
hoteller med forskjelling standard. Hva ønsker du? 

.BILDER JAKTCAMP.

- Jaktlodge -

- Stue Lodge -

- Hotell -

- Uteområdet Lodge -
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Enjoy Hunting er medlem av Reisegarantifondet, 
Safari Club International, Nordisk Safari Klubb, Norges Buejeger 
Forbund samt flere andre jakt og reise relaterte organisasjoner.

Når det kommer til bestilling , forespørsmål osv, så skal det ikke 
være noen overraskelser. Du vil få en nøyaktig oversikt over hva 
det koster - fra A til Å. Alt som er inkludert og hva som ikke er 
inkludert i din reise vil bli informert - enten det er per tlf, email 
eller skriftlig.

Kontakt oss:

Kontoret i Arendal:
Dag Kristiansen
Våjeveien 112, 4810 Eydehavn
Tlf: 930 33 869
dag@enjoyhunting.no

Kontoret i Stavanger:
Aleksander Amdal
Vervikhagen 10, 4120 Tau.
Tlf: 959 90 825

worldwide hunting adventure
www.enjoyhunting.no

Enjoy Hunting


