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JAKTOMRÅDE
Venator kan nu erbjuda en fantaskisk möjlighet
till jakt i Perthshire i centrala Skottland.
Vi håller till i Perth, bara 45 minuter från
Edinburgh och 60 minuter från Glasgow.
Perth er Skottlands yngsta stad som ligger vid
älven Tay. I denna kompakta, men livliga stad
finner du många fina restauranter,kafeer samt
trevlig shopping

VÅRA JAKTER
Du får jaga på våra på mycket viltrika marker
endast 20 minuter från Perth. Tillsammans
med vår samarbetspartner har Venator tillgång
till cirka 15000 hektar jaktmarker inkluderat
Abercairny Estate, ett 700 år gammalt gods i
närheten av Perth och Crieff. Vi jagar i
huvudsak rådjur, men vi har också ett
begränsat antal med Kronhjort och Dovhjort på
våra marker.
I Skottland jagas det rådjur under hela året.
Bockjakten startar den 1.april och pågår till och
med 15. oktober därefter jagas det Get & Kid
från den 16. oktober till och med slutet av mars.
Den bästa tiden för bockjakt i Skottland är från
slutet av april till början av juni samt mellan
mitten av juli till mitten av augusti (under
brunsten). Som info så skjuts i snitt 1 bock per
2-3 outings..
Venator arbetar i enlighet till förvaltningsplan
DMQ Best Hunting Practice i Storbritannien för
att bibehålla en sund rådjursstam samt även för
att minimera skador på planteringar och skog.
Hälsa och säkerhet er en viktig del av jakten för
oss så före jakten måste alla våra gäster få en
genomgång av våra säkerhetsregler samt få
skjuta några skott på ett övningsmål.
Vi jagar mestadels till fots, eller i ett av våra
välplacerade torn "high-seats" tillsammans med
lokala professionella stalking guider med
många års jakterfarenhet. Venators ägare
Kenneth Larsen som urspungligen kommer från
Norge bor i Skottland sedan många år är både
stalking guide och jakt arrangör,
Du kan välja ett av våra jaktpaket eller beställa
enkeljakter (outings) morgon eller kväll eller hur
många outings du själv önskar.
När det gäller ert boende så samarbetar
Venator med flera lokala hotell, men vi har även
möjlighet att bistå med bokning av eget hus
"Cottages" i vårt närområde.
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2 DAGARS BOCKJAKT MED
3 ÖVERNATTNINGAR I SKOTTLAND
Jaktområde: Perthshire
Period: April till September 2018
Antal jägare: Max 4 per jakttillfälle
Pris: GBP 1250 inkl vat (moms), - per jägare
Inkluderat:
•
3 övernattningar i enkelrum / B&B
•
Transport till/från Edinburgh flygplats
•
Transport till / från jaktområdet
•
2 morgon och 2 kvällsjakter med professionell •
stalking guide
•
2 Bockar - upp til medaljklass
•
Lån av vapen
Extra:
•
Tips (dricks) till stalking guide: ca £ 30 - 40 per dag
•
Extra Bock: £ 200
•
Medaljbockar. Kontakta oss för pris
Ej inkluderat:
•
Flyg
•
Kött (hela djur kan köpas grovstyckat och paketerat för £ 2,50 per kg)
•
Trofébehandling (£ 45 per trofé inkl. montering på sköld)
Viktigt att veta :
Innan jakt måste alla jägare uppvisa en jaktförsäkring som är gällande i Storbritannien.
Venator kan om så önskas om import vapentillåtelse om du vill ha med eget vapen.
Detta tar upp til 12 veckor och kostar GBP 50 per jägare/vapen. Gällande
EU vapenpass är dock ett måste för importtillåtelse.
Vid bokning erlägges ett depositum på GBP 500 mot faktura.

PROGRAM
Dag 1: Ankomst och upphämntning på Edinburgh
flygplats. Efter inkvartering på hotellet åker vi till
skyttebanan för att skjuta några skott på övningsmål
sedan genomgång av jaktupplägget och säkerheten
Dag 2: Upphämntning på hotellet tidig morgon,
därefter 3-4 timmars morgonjakt.
Efter jakten hotellfrukost.
Därefter åker vi på en dagstur till ett Whiskey
Distellery samt ett besök på ett historiskt slott
inkluderat en lunch på en genuin Skottsk pub.
Lite vila sedan på hotellet innan upphämntning för 3-4
timmars kvällsjakt
Dag 3: Upphämntning på hotellet tidig morgon,
därefter 3-4 timmars morgonjakt.
Efter jakten hotellfrukost.
Om så önskas finns det möjlighet att organisera
flugfiske på öring (mot tillägsavgift) eller så besöker
du på egen hand någon av stadens sevärdigheter
Lite vila sedan på hotellet innan upphämntning för 3-4
timmars kvällsjakt
Dag 4: Upphämntning på hotellet för avresa till
flygplatsen
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