
     

NIMROD HUNTING 

A szenvedély szülte vadászélmény 
 

 

Tisztelt Vendégünk,  

Kedves Vadászbarátunk! 

 

Köszönjük, hogy érdeklődésével megtisztelt minket. 

Cégünk, a Nimrod Hunting Vadászvendégei számára magas minőségű vadászatokat 

kínál, amikhez a Vendég egyedi igényeinek megfelelően dolgoz ki ajánlatokat. Emiatt a 

lenti listában szereplő vadászati árak tájékoztató átlagáraknak tekinthetők, ezektől az Ön 

igényeinek megfelelően eltérések lehetségesek. Adott körülmények között (pl. több 

vadászat lefoglalása esetén) akár megadottakhoz képest akár kedvezőbb vadászati árakat 

is biztosíthatunk! 

Határozott célunk, hogy Önnek a sikeres vadászat mellett magas minőségű 

szolgáltatásokat, teljes vadászélményt biztosítsunk. Magunk is vadászok vagyunk, ezért 

jól tudjuk milyen érzés egy igazi vadásznap után elégedetten, kalapunkra tűzött törettel a 

teríték mellé térdelve gyönyörködni abban. 
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GÍMBIKA 

 Agancstömeg (kg)                Ár (Euro) 

–  2,99                           4oo     

3,oo  –                     65o     

4,oo  –                    9oo     

5,oo  –                      1.ooo + 5 €/1o g  

6,oo  –                    1.5oo + 7 €/1o g   

7,oo  –            2.3oo + 9 €/1o g   

8,oo  –                   3.25o + 11 €/1o g   

9,oo  –                   4.3oo + 15 €/1o g   

1o,oo –           6.ooo + 30 €/1o g   

11,oo –                    9.4oo + 52 €/1o g   

 

 

DÁMBIKA 

Agancstömeg (kg)         Ár (Euro)   

–  1,99            35o   

2,oo  –                55o    

2,5o  –                 7oo + 7 €/1o g  

3,oo  –                 1.15o + 11 €/1o g  

3,5o  –                  1.6oo + 2o €/1o g  

4,oo  –                 2.7oo + 4o €/1o g 

4,5o  –        4.5oo + 55 €/1o g 
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ŐZBAK 

Agancstömeg (kg)                  Ár (Euro)                    

–  199                    11o  

2oo  –              17o   

25o  –              17o + 2,5 €/g  

3oo  –              3oo + 4 €/g  

35o  –              5oo + 9,5 €/g  

4oo  –              96o + 14 €/g  

45o  –              1.6oo + 25 €/g  

5oo –             3.ooo + 32 €/g 

  

 

 

 

VADKAN (egyéni vadászat) 

Agyarhossz (cm)            Ár (Euro)   

12,o –              3oo  

14,o –               55o  

16,o –                8oo 

18,o –       1.ooo 

         2o,o –      1.5oo 

 

 

Hajtó- és terelővadászat standdíj 

             25o Euro/fő/nap 
 

 

 



     

NIMROD HUNTING 

A szenvedély szülte vadászélmény 
 

MUFLONKOS 
 

Csigahossz           Ár  

 (cm)             (Euro) 

65,oo –               1.ooo 

7o,oo –                        1.2oo 

8o,oo –                        2.1oo   

 

 

 

 

 

 

Gímtehén, ünő        11o Euro 

Gímborjú          60 Euro 

Dámtehén, ünő, borjú          6o Euro 

Őzsuta, gida            55 Euro 

Vaddisznó koca  (50 kg felett)               25o Euro 

Vaddisznó süldő  (20-50 kg)                12o Euro 

Vaddisznó malac  (19 kg-ig)      7o Euro 

Muflonjerke, bárány       1oo Euro 

 

 

A fenti árak tartalmazzák az ÁFA-t, illetve azokon túl vadászterülettől függően további 

díjak, költségek merülhetnek fel.  
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A vadászatokon csak érvényes magyarországi vadászati okmányokkal és 

fegyvertartási engedéllyel rendelkező vadász vehet részt!  

 

Bízunk benne, hogy ajánlatunk elnyeri tetszését és nagyszerű közös élményekkel 

lehetünk mindannyian gazdagabbak! 

 

 

Vadászüdvözlettel: a Nimrod-Hunting csapata 

       (Kontakt: Kilvinger László +36 20/500-3305) 

 

 

 

 

 


