Jaktresa Florida 2011
Tallahassee, Bristol.
v1: 25/11-2/12
v2: 2/12-9/12
Följ med på en jaktresa utöver det vanliga och möt kulturen i djupaste södern.
Ett brett kontaktnät bland många ”rednecks” gör det möjligt att uppleva flera olika
jaktformer på udda vilt under en intensiv och minnesvärd vecka.
Vi reser i ett litet sällskap på tre stycken jaktgäster och jaktvärden.
Vi bor och lever ihop under en vecka med fulla dagsprogram.
Veckan skräddarsys för att passa dina önskemål med plats för egen fri tid under
dagtid om så önskas.
Vi bor samlat i en liten stad, Bristol. Ni
bor i en lägenhet , lokal standard med
dusch, toalett, pentry och kyl. Nära
jaktmarkerna. Ca 1 tim från huvudstaden
Tallahassee.
Vapen och ammunition lånar vi på plats
för att underlätta flygresan.
Fri avskjutning på samtliga för årstiden
lovliga vilt. Inga fällavgifter eller
troféavgifter.
Val av aktiviteter under veckan:
Jaktformer: Pyrschjakt med pilbåge, hagel, kula eller musköt.
Drevjakt på vitsvanshjort enligt ”redneck”-modell!
Skjutbart vilt: Vitsvanshjort, kalkon, vildsvin, alligator, bobcat
(typ lodjur), ekorre, tvättbjörn.
Sötvattenfiske i Apalachecola floden efter Flathead och
Catfish.
Djuphavsfiske i Mexikanska golfen.
Ljustring av stora grodor.
Drevjakt på vildsvin enligt amerikansk modell!
Safari nattetid med strålkastare både från bil och båt för att
beskåda Floridas viltfauna.
Övningsskytte under dagtid med dem olika vapenslagen
under realistiska former.
Shopping i amerikansk jaktbutik med enormt utbud.
Safari med fyrhjulingar.
Jakten regleras efter jakttider precis som i Sverige.
Alla aktiviteter enligt ovan är svårt att passa in under
en och samma vecka. Vi anpassar datum för
jaktresan efter dina önskemål och prioriteringar.
Föreställ dig själv sittande i en palm med en pilbåge i
händerna, skallerormar och landsköldpaddor frasar i
löven under dig, gobblande kalkoner hörs och borta i
skogskanten betar vitsvanshjortar.
Hur ofta upplever man det?!

Pris: 29000kr/pers exkl. flygresa.
I priset ingår massor av jakt och fiske, fri
avskjutning, inga trofé- eller fällavgifter,
boende, mat, hyrbil, vapen och ammunition,
licenser och tillstånd, transporter under jakt.
Övrig som kan vara bra att veta.
I samhället vi bor, Bristol finns apotek,
mataffärer, bensinmack, restauranger.
I dessa marker finns även svartbjörn (fridlyst).
Störst chans att se dem är på foderplatserna
När det gäller tillvaratagandet av ev. troféer så finns gott om konservatorer i USA
vilket också gör att priset är betydligt lägre än i Sverige.
Lokala slaktare kan finstycka och paketera kött till låga priser. Även korv kan
beställas.
Mitt första besök i Florida var 1998.
Därefter har det blivit totalt sex resor och
vår jaktguide på plats Chad Perkins har
varit på besök i Sverige. Dessa
erfarenheter får oss att idag känna oss
rejält varma i kläderna och vi kan garantera
er en prisvärd, seriös och inte minst en
minnesvärd och udda resa!

Välkommen med din intresseanmälan och ett
informationsmöte.
Klas Henriksson
Jaktarrangör
0702-282 117
klas@roslagensjaktvilt.se

Jakt & Fiske resa Florida 2011
25/11-2/12 eller 2/12-9/12
Preliminärt veckoschema
Dag 1
Dag 2
Dag3
Dag4
Dag 5
Dag 6
Dag 7

Morgon
Flyg avgår ARN

Dag

Skjuta in erat vapen för
Besöka Tallahassee
veckan. Pilbåge, musköt
Sportman´s Warehouse
eller kulgevär.
Enorm jaktbutik!
Drevjakt på vitsvanshjort med hundar under hela
dagen på amerikanskt vis!
Jaktguide: Bradley Flowers
Pürshjakt
Drevjakt på vildsvin
med hundar.

Kväll
Ankommer TLH
Pürshjakt.
Pürshjakt
Pürshjakt

Djuphavsfiske under hela dagen.
Pürshjakt
Utgår från Panama City
Skaldjurs middag i
Lunch på båten.
Panama City
Pürshjakt
Sötvattenfiske
Pürshjakt
Apalachecola River
Fiskeguide: Matt Perkins
Ekorre jakt
Hemfärd.
Jaktguide: Chad Perkins
Alt. så stannar ni några extra dagar på egen hand.

Övrigt:
Detta schema är ett förslag på hur veckan kan se ut.
Lovligt vilt under denna period:
Vitsvanshjort, vildsvin, vildkalkon, coyote, lodjur , ekorre och tvättbjörn.
Vi bor i en liten ort, Bristol där turismen är obefintlig och antalet utlänningar som besökt
området går att räkna på en hand! Detta gör resans kulturella intryck till något helt
oförglömligt och unikt. Vi bor på Snowbird Motel. Nära jaktmarkerna. Standarden är
betydligt lägre än vad vi är vana vid hemma i Sverige.
Människorna är otroligt gästvänliga och bjuder gärna in oss på lokala smakupplevelser så
som vitsvanshjort, ekorre, grodlår, vildsvin, kalkon och lokala fisksorter.
Lerduveskytte, safari med fyrhjulingar och viltsafari med lampa nattetid kan göras efter
önskemål när det passar er.
De flesta måltider äter vi ute på restauranger i närområdet.
När det gäller drevjakterna, djuphavsfisket och sötvattenfisket är detta förbokade
arrangemang.
All övrig tid är ett förslag från mig. Det kan ni styra som ni vill. Känner ni att ni vill ha mer
egen tid så bestämmer ni det själva.

Flygbiljetter bekostar ni själva. Pris ca 7000kr. Jag brukar göra en gemensam bokning för
alla som ska med på resan men där biljetterna skickas hem direkt till var och en. Biljetterna
är bra att boka så tidigt som möjligt och alltid med avbokningsskydd. Dock har dem flesta
flygbolag den pollisyn att man bara kan boka av med läkareintyg för dig eller nära anhörig.
Biljetterna är alltid personliga och går ej att byta till någon annan person vid förhinder.
Hyrbil kostar ca 1800kr/vecka. En hyrbil är inget måste men ger er friare möjligheter om det
är så att ni under egen tid vill ta er runt.
Vid alla transporter för schemalagda arrangemang kommer vi åka med guidernas bilar.
Vid bokning betalas halva summan, resterande del betalas senast 1 månad innan avfärd.
Har ni några frågor eller funderingar så är det bara att höra av er.
Med vänlig hälsning
Klas Henriksson
0702-282 117
klas@roslagensjaktvilt.se

