Rådjursjakt
– Jakt i östra Bergsslagen
Välkommen till en spännande rådjursjakt i våra viltrika skogar,
belägna i hjärtat av Österbergslagen. Hos oss är du som
jaktgäst alltid i centrum och våra professionella guider,
tillsammans med servicepersonal och välmeriterade
jakthundar kommer att göra allt, för att du som jaktgäst skall
få en storslagen jaktupplevelse. Boendet sker i genuina
flerbäddstugor belägna i direkt anslutning till jaktområdet.
God jakt!
Nickbergets Jakt- & Fiskecamp grundades år 2003. Vår affärsidé är att
erbjuda minnesvärda jakt- och fiskeupplevelser i natursköna dalarna.
Vi disponerar 5 000 hektar väl samlad bergslagsjakt med fin jakt på en
välskött älg- och rådjursstam och härliga skogsfågelmarker. Vi erbjuder allt
från större företagsjakter till guidad 1 x 1 jakt.
Dag 1: Gästerna anländer till Nickbergets Jakt- och Fiskecamp
vartefter incheckning i stugorna följer. Vi gör ett besök på
skjutbanan för att säkerställa att vapnen inte farit illa under
transporten. Eftermiddagen och kvällen erbjuder en gemensam
middag samt information om de kommande jaktdagarna.
Dag 2: Efter en tidig frukost kan så jakten börja. Jakten som
bedrivs under morgon och eftermiddag/kväll, sker i direkt
anslutning till campen och upplägget innebär en variationsrik jakt
där du som gäst får möjlighet till smyg-, vak och passjakt. Avbrott
sker under dagen för vildmarkslunch, som serveras utomhus vid
lägerelden. Kvällen erbjuder vedeldad bastu och middag.
Dag 3-4: Se dag 2.
Dag 5: Vi startar dagen med en tidig och välsmakande frukost
vartefter vi jagar under morgonens första timmar. En gemensam
lunch avslutar jakten hos oss på Nickbergets Jakt- och Fiskecamp.
Vi summerar jaktdagarna och gör oss startklara får återfärden mot
respektive hemdestination.

RESFAKTA 2011
Pris:
20 400 kr per person. Minimum två (2)
jaktgäster.
Avgångar:
16-21 August 2012
Ingår I priset:
Övernattning i flebäddstuga,
helpension, jaktguide, bastubad,
transporter inom jaktområdet, besök
på skjutbanan, karta, ett vuxet rådjur
per jaktgäst.

Nickbergets Jakt- & Fiskecamp
Gunilla Gustavsson
Vikbyn 208
776 91 Hedemora
Sweden
+46(0)70 719 83 55
info@njfc.se
www.njfc.se

Övrigt:
Denna jakt passar utmärkt att
kombinera med andra aktiviteter såsom
duv-, räv och grävlingsjakt. Vi erbjuder
även fiske eller varför inte besöka
Grönklitt Orsa Björnpark eller vår
lokala konservator.

