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TUNISIEN 2019

Som turistmål är Tunisien en av de mest 
intressanta resmålen runt hela Medelhavet. 
Som jaktland erbjuds man oerhörd  
spänning. Tunisien är nämligen ett  
kontrasternas land - här möter milsvida 
öknar de oändliga sandstränderna. Modern 
kultur lever sida vid sida med exotiska  
miljöer. I Tunisien bor ca 11 miljoner  
människor på en yta som är ungefär lika 
stor som Götaland och Svealand. 

Här finns fina och spännande jaktmarker 
när det gäller vildsvinsjakt. Jakten  
utspelar sig bland milsvida skogsområden 
som är insprängda bland bråda stup,  
raviner och karga klippor. Vindlande  
dalgångar och skogsklädda raviner är också 
ett givet inslag, vilket ger jakten en  
spänning som man knappt kan uppleva 
någon annanstans.

I Tunisien jagar man med hagelbössa och 
slugs, en bra kombination i händerna på en 
duktig skytt. Hagelbössa och slugs är  
förvånande effektivt på grisjakt och  
träffsäkerheten är upp till 60 meter. 

Jaktsäsong från mitten av oktober 
till slutet av januari. 

Din inkvartering blir i enkelrum på ett 
femstjärnigt hotell i Hammamet. Hotellet 
är beläget ca en timmes bilfärd från Tunis 
flygplats. Avståndet till jaktområdena  
varierar från 10 km till 110 km. Ni färdas 
i 4WD bilar (landcruiser 64) under jakten. 

Jaktområdena är indelade i sk. Forestrys. 
Här förvaltar de jaktansvariga skogen 
och ansvarar för viltet (dess tillväxt och 
utveckling). Viltet vårdas noga och man är 
mån om att hålla ett lagom hårt jakttryck. 
De jaktområden som vi använder ligger 
runt Hammamet, Zaghouan, Siliana och 
Fahs. Det ingår ca 11-15 drevkarlar och 
det finns tillgång till ca 30 hundar. Under 
en jaktdag deltar ca 10 hundar.

Jaktdagen börjar med väckning ca 5.30-
6.00 samt enkel frukost. Under färden ut 
till jaktområdet, eller vid ankomst, serve-
ras lite mer att äta. Lunch äts i terrängen. 
Middag intas på hotellet på kvällen.

Välkommen att boka!

Pris per jägare: 1940 €
(ca 20 100 SEK, 28/1 2019)

Priset inkluderar:
* Transfer flygplats/jaktområde 
* Alla transporter under jakten
* Inkvartering i enkelrum, helpension  
   (öl och vin ingår)
* Tunisisk vapenlicens och tunisisk  
   jaktförsäkring 
* Jaktguider, drevfolk och hundar
* 6 jaktdagar och 7 övernattningar

Priset inkluderar inte:
* Flygresa
* Fällavgift 80 € per vildsvin    
   oavsett storlek (skadeskjutning  
   med blodspår betalas  
   med 25 €)
* Dricks enligt lista
* Urkokning av betar, 10 €
* Ev. avgift för transport av  
   vapen på flyget beroende på  
   flygbolag


