Bäverjakt i Bergslagen
– Vårjakt i södra Dalarna
Vi på Nickbergets Jakt- och Fiskecamp hälsar dig välkommen
till vårjakt på bäver. Campen är belägen i hjärtat av
Österbergslagen. Hos oss är du som jaktgäst alltid i centrum
och våra professionella guider och jaktvärdar 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 älgstam, bäver och härliga skogsfågelmarker. Vi erbjuder allt från
större företagsjakter till guidad 1 x 1 jakt.

Program

Dag 1: Jaktgästerna anländer till Hedemora järnvägsstation där vi
hämtar upp för vidare transfer till jaktcampen. Väl på plats sker
incheckning vartefter ett besök på skjutbanan följer. Vi avnjuter en
gemensam middag då även information om jakten tillkännages.
Kvällen erbjuder jakt från båt och land.
Dag 2: En arla frukost utgör startskottet för jaktdagen. Vi gör ett
försök att komma i kontakt med den tidiga morgonens bävrar.
Lunchen avnjuts utomhus vid lägerelden. Eftermiddagen och
kvällen vigs åt jakt från båt och land. Avbrott sker för medhavd
vildmarksmiddag.
Dag 3: Se dag 2.
Dag 4: Efter en välbehövlig sovmorgon är det så dags att summera
jaktdagarna. En gemensam lunch sätter punkt för jakten vartefter
transfer till Hedemora följer.

RESFAKTA 2011
Pris:
14 600 kronor per person. Priset gäller
vid minimum två jaktgäster.
Avgångar:
15 april – 15 maj
I priset ingår:
Tre övernattningar, helpension,
bastubad, jaktguide, båt och flytvästar,
besök på skjutbanan, en bäver
per/gäst, jaktkort, transporter inom
jaktområdet och transfer.

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

Övrigt:
Vi kan erbjuda olika typer av
boendealternativ, från herrgård till
jaktstuga. Kontakta oss för mer
information. Vi erbjuder även program
för familjer och icke jagande gäster.

