
1w w w.enjoyhunt ing .no

JAKT I SLOVAKIA
Enjoy Hunting AS jaktreiser til Slovakia. 
En uoppdaget jaktdestinasjon i hjertet av Europa.

SLOVAKIA JANUAR
2016
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NYE VENNSKAP
En jaktreise skal være 

sosialt, endten om man 
reiser alene 

eller på en gruppetur med 
stort følge. 

Etter en lang flott dag 
på jakt, er det flott å 
sette seg rundt bålet 
og snakke om dagens 

opplevelser, eldre 
historier eller planlegge 

neste dags jakt.  

STORFLOTT NATUR
I det store utland kan 

man finne mye varierte 
jaktformer i store 

terreng. Man kan op-
pleve alt fra ørken 

og store åpne sletter i 
Afrika, store mektige 
fjell med Ibex i Asia, 

eller store dype 
skoger i Canda eller 

Europa. Valgene er mange 
og opplevelsen stor! 

HØY VILTTETHET
I de fleste landene det 
arrangeres jaktreiser 
til er det vanligvis en 

helt annen vilttetthet 
en her i Norge. Som regel 
får man det man jakter 
etter, og kanskje litt til! 

Når man reiser 
til en kjent 

jaktdestinasjon på kan 
man være rimelig sikker 

på suksess!

JAKTKULTUR
Reiser man på kjente 

utprøvde destinasjoner, 
er ofte naturen og landet 

en opplevelse i seg selv. 
Ofte byr en jakttur på 
nye land, verdensdeler 
og flere nye kulturer og 

opplevelser som er 
annerledes enn her i 

Norge. Nye jaktkulturer  
er noe som mange g jerne 

ønsker å oppleve og ta 
del av.

4 GODE GRUNNER TIL Å REISE PÅ JAKT I UTLANDET
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Bosatt på Eydehavn, Arendal. 
Tidligere partner Exotic Hunting Adventure. 

Fikk virkelig smaken på jaktreiser for 
30 år siden, og har drevet med jaktreiser selv siden 
1996. Driver også med hjortejakt og salg av 
slakteutstyr her hjemme i Norge. Har reist flere 
steder i verden, men klar favoritt er Namibia. 
 

Tlf: +47 930 33 869
dag@enjoyhunting.no

Bor på Tau i Ryfylke, utenfor Stavanger. 
Jobber til daglig innen byggebransjen. 

Startet med tidlig med jakt, både småvilt og 
storvilt. Driver aktivt med lokalt jaktmiljø, skyting og 
ettersøkshund. Har jaktet på alle våre 
destinasjoner, og har drevet med jaktreiser siden 
2009. Klar favorittjakt er fjelljakt både i innland og 
utland.

Tlf: +47 959 90 825 
aleksander@enjoyhunting.no

Dag Kristiansen Aleksander Amdal

ENJOY HUNTING AS
Vi er et helnorsk reiseselskap som tilbyr jaktreiser i nesten hele verden. Vi er stolte av å kunne si at vi har reist, 
jaktet og hatt det godt. Det er nettopp dette som er grunnlaget for å si at vi har håndplukket våre samarbeid-

spartnere. Vi har tilsammen nesten 40 års erfaring innen 
jaktreiser, noe som kanskje er bransjens lengste?   

 
Vi har opparbeidet oss solid samarbeid med flere outfittere i Europa, Nord Amerika, Afrika og Asia. 

Ingenting er opp til tilfeldighetene, dette er plasser vi selv har reist til flere ganger 
og som har mange gode referanser! 

Vi jobber hele tiden å utvide med flere destinasjoner og jaktformer for å kunne tilby dere en skikkelig jakt, med 
høy kvalitet. Vi setter pris på tilbakmeldinger og erfaringer dere har hatt, 

og vi tar g jerne imot tips og ønsker viss det er noe dere savner noe i vårt sortiment.
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OM SLOVAKIA
KORT INFORMASJON OM SLOVAKIA OG DETS JAKTFORMER.

Slovakia er et lite land som ligger i hjertet av Europa, 
og innenfor landets grenser ligger utrolige gaver fra  
naturen, store grønt arealer og en rekke aktiviteter 
for å slappe av og ha det gøy med. Takket være sin rike 
fauna og tilg jengelig terreng det er en naturlig habitat 
på mer enn 4 millioner hektar. Et ekte jakt paradis!

Historisk var jakten kun tilg jengelig for lokale Adler og 
Konger. Men jakt tradisjonene eksisterer fortsatt den 
dag i dag. Tilknyttede ritualer og seremonier har blitt 
bevart. Jakten var, og er, et sted å møte venner eller å 
g jøre nye jakt vennskap. 

Slovakisk g jestfrihet garanterer mye moro, god mat og  
drinker. Videre er det et stort eventyr som tilbyr jegere 
mulighet til å jakte noen eksepsjonelle trofeer også. 

Hvorfor ikke ta turen til Slovakia og oppleve 
komfortable og hyggelige omgivelser, jakte, slappe av og 
nyte en fremragende minneverdig opplevelse?

Hvis du foretrekker å se og fotografere naturen i sin 
naturlige og opprinnelige miljø, eller bare for å nyte de 
hundrevis av historiske og interessante steder som 
Slovakia har å tilby, kan vi gi dere de den perfekte 
utflykten og gir deg en fantastisk mulighet til å ta opp 
noe av de beste at Slovakia har å tilby.

 
Offisiell Landsnavn: Slovak republic
National Anthem: Nad Tatrou sa blýska (Lyn over Tatra)
Nabolandene: Østerrike, Tsjekkia, Ungarn, Polen, 
Ukraina
Hovedstad: Bratislava
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Område: 49 030 kvadratkilometer
Maksimal lengde: 428 km 
Maksimal bredde: 195 km
Høyde over havet: 95 m (Bodrog) - 2655 m (Gerlach)
Innbyggertall: 5 413 548 (2009)
Befolkningstetthet: 110/sq.km
Reg jeringen type: parlamentarisk demokrati
Uavhengighet: 1. januar 1993 (fra The Czecho-slovak-
isk Federation, tidligere Tsjekkoslovakia)
Grunnloven: 1 januar 1993
Valuta: Euro
Klima: kontinental
Gjennomsnittlige årstemperaturen: 9 til 10 ° C
Tidssone: GMT + 1

Nærmeste flyplasser: 
Bratislava, Budapest, Wien, 
Krakow

For mer informasjon om Slovakia vennligst besøk:
www.slovakia.org
www.discoverslovakia.info
http://slovakia-travelguide.info/
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VILLSVINJAKT
Noen forslag i Slovakia. 
Ingen pakker inneholder flybillett! 
Drivjakt minimum gruppestørrelse 10 jegere!
Kom med ønsket dato og vi sjekker kapisitet og finner et bra revir til dere!

Pakkepris Villsvin
3 dager jakt, 4 overnattinger.

Pakken inkluderer:
- Fri avskyting på villsvin
- Jaktlisens
- 4 overnattinger,
- 3 dager jakt
- Trofé forberedelse,
- Transport under jakten.

Transport til/fra flyplass kommer i tillegg.
CA. 100 Euro per jeger. (avhengig størrelse på gruppe)

Villsvin - 2 dager

-1100,-  E u r o - -1300-  Eu r o -

Villsvin - 3 dager

Pakkepris Villsvin
2 dager jakt, 3 overnattinger.

Pakken inkluderer:
- Fri avskyting på villsvin
- Jaktlisens
- 3 overnattinger,
- 2 dager jakt
- Trofé forberedelse,
- Transport under jakten.

Transport til/fra flyplass kommer i tillegg.
CA. 100 Euro per jeger. (avhengig størrelse på gruppe)
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Pakkepris Villsvin og hunndyr/kalver av hjort.
2 dager jakt, 3 overnattinger.

Pakken inkluderer:
- Fri avskyting på villsvin
- Jaktlisens
- 3 overnattinger,
- 2 dager jakt
- Trofé forberedelse,
- Transport under jakten.

Transport til/fra flyplass kommer i tillegg.
CA. 100 Euro per jeger. (avhengig størrelse på gruppe)

Pakkepris Villsvin og hunndyr/kalver av hjort.
3 dager jakt, 4 overnattinger.

Pakken inkluderer:
- Fri avskyting på villsvin
- Jaktlisens
- 4 overnattinger,
- 3 dager jakt
- Trofé forberedelse,
- Transport under jakten.

Transport til/fra flyplass kommer i tillegg.
CA. 100 Euro per jeger. (avhengig størrelse på gruppe)

-1400,-  E u r o - -1800,-  E u r o -

Villsvin & hjort - 2 dager Villsvin & hjort - 3 dager

VILLSVINJAKT
Noen forslag i Slovakia. 
Ingen pakker inneholder flybillett! 
Drivjakt minimum gruppestørrelse 10 jegere!
Kom med ønsket dato og vi sjekker kapisitet og finner et bra revir til dere!



8 w w w.enjoyhunt ing .no

JAKTPAKKER
Jaktpakker, alle priser i Euro! 
Man kan også skyte flere dyr og større trofeer iht. prisliste. Ta kontakt med oss!

Pakkepris Hjort
Inkludert trofe med gevir opp til 7 kg (5,00 til 7,00 kg)
5 dager opphold (10 jakt turer)

Pakken inkluderer:
- Jegeravgift for en hjort som har gevir opp til 7 kg,
- 5 overnattinger,
- Mat,
- Trofé forberedelse,
- Transport under jakten.

Et beløp på EUR 2 050,00 returneres hvis ingen hjort er skutt. 

RÅDYRJAKT

-800,-  E u r o - -3200.-  E u r o -

HJORTE JAKT

Pakkepris Rådyr 
Inkludert trofe med gevir opptil 300 g
Vekt av gevir = hele skalle med gevir, uten underkjeven men med 
fradrag for 90 g. 3 dager opphold (6 jakt turer)

Pakken inkluderer:
- Jegeravgift for et rådyr med vekt av gevir opptil 300 g,
- 3 overnattinger,
- Trofé forberedelse,
- Transport under jakten.

Et beløp på EUR 200,00 returneres hvis ingen rådyr blir skutt.
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Pakkepris Dåhjort
Inkludert trofe med gevir opp til 3 kg (2,00 til 3,00 kg)
5 dager opphold i feltet (10 jakt turer)

Pakken inkluderer:
- Jegeravgift for en dåhjort som har gevir opp til 3 kg,
- 5 overnattinger,
- Mat,
- Trofé forberedelse,
- Transport under jakten.

Et beløp på EUR 950,00 returneres hvis ingen hjort er skutt.

Pakkepris Muflon. 
Inkludert trofe med horn opp til 70 cm (50,00 - 70,00 cm)
5 dager opphold (10 jakt turer)

Pakken inkluderer:
- Jegeravgift for 1 muflon med lengde av horn 50 - 70 cm,
- 5 overnattinger,
- Mat,
- Trofé forberedelse,
- Transport under jakten.

Et beløp på EUR 800,00 returneres hvis ingen muflon blir skutt.

-1700,-  E u r o - -1600,-  E u r o -

JAKT ETTER DÅHJORT MUFLON JAKT

JAKTPAKKER
Jaktpakker, alle priser i Euro! 
Man kan også skyte flere dyr og større trofeer iht. prisliste. Ta kontakt med oss!
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Noen referanser i Slovakia:
Håkon Kyllesø, Tlf: 909 76 058
e-mail: hakon@sofaliv.no

Thomas Bergsaker, Tlf: 913 80 932
Mail: thomas.bergsaker@lyse.net

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
Tlf: 930 33 869
dag@enjoyhunting.no

Kontoret i Stavanger:
Aleksander Amdal
Tlf: 959 90 825
aleksander@enjoyhunting.no

worldwide hunting adventure
www.enjoyhunting.no

Enjoy Hunting
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REISEBREV SLOVAKIA 13

Det var med stor spenning i kroppen vi reiste til Slovakia for å 
delta på drivjakt, primært etter villsvin.

Vi var en gruppe på 14 mann med erfaring i drivjakt fra flere land 
som Norge, Danmark, Estland, Polen og Ungarn. Denne gangen 
skulle vi til Slovakia. Vi hadde ikke så store forventninger da vi 
ikke hadde referanser fra andre jegere. Prisen var lav i forhold til 
det vi er vant med å betale for tre dager med drev og dette var ikke 
med på å øke forventningene.

Vi reiste til Polana nasjonalpark Slovakia via Budapest, kjøreturen 
tok gode to timer. Forlegningen var internat for skogsarbeidere og 
tilhørte parken. Den  var av grei østeuropeisk stander. Kjøkkenet 
var typisk for landet og vi ble servert god og rikelig mat under hele 
turen. 

Parken som vi jaktet i de to første dagene bød på en fantastisk 
naturopplevelse og det var rikelig med vilt. Området har en 
relativt tett bjørnebestand og til tross for at vi var der i starten 
av desember, var vi heldige og fikk se dette skye dyret ved flere 
poster.

Etter Slovakisk jakttradisjon var det parole hver morgen med tale 
til Hubertus og fanfare på jakthorn til hans og vår ære. Ved endt 
jakt ble det arrangert flott parade med fanfarer, taler og utdeling 
av diplomer til jegerne!

Tredje jaktdag busset vi til et annet revir, ca 30 min., retning Buda-
pest. Dette området var på private hender, men det lå ikke tilbake 
for den jakt vi forlot. 

Slovakene er stolte jegere og det var en opplevelse å delta i deres 
flotte og vel organiserte jakter. Vi så mengder med dyr, ingen 
vilthegn, og vi g jorde et godt jegerarbeid og endte med et fint 
uttak. Vi nedla blant annet villsvin både til gull- og sølvmedalje. 
De to første dagene jaktet vi kun villsvin, dag tre jaktet vi villsvin, 
muflon, dåhjort og hjort (hundyr og kalv).

Dette skal vi g jøre ig jen.     

Med hilsen
Håkon Kyllesø, med gruppe.
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I Slovakia bor man veldig fint i jakthytter eller jaktslott. Bo stedet varierer hva man skal jakte 
og hvor man jakter. Men alle overnattingsstedene har grei eller god standard.

.BILDER JAKTCAMP.

- Spisesal -

- Spise rom -

- Trofe gang -

- Uteområdet -


