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Svartbjørnjakt med garanti - Lake Jim Lodge 

Lake Jim Lodge 

I et område på ca 3 000 km2, har vi nå muligheten å tilby noe av det beste 
innen svartbjørnjakt med garanti. Jaktområdene ligger rundt Lake Jim Lodge, 
som vi finner i provinsen Quebec. 
Ingen andre tilbydere av jakt og fiske yter en slik mulighet. 

Hvor er så Lake Jim Lodge? 
Ca. 550 km nord-øst for Montreal finner vi Lake Jim Lodge.  
Lake Jim, hvor hovedbasen ligger, er en innsjø som er ca. 15 km lang og ca. 1 km 
bred. Derav navnet Lake Jim Lodge.  
Vi anbefaler jaktgrupper på maks 6 jegere. 

Outfitter henter oss ved vårt hotell i Montreal, Holiday Inn, og kjører alle tur-
retur Lake Jim Lodge. Transporten fra hotellet er alltid på søndag kl 09.00, i en 
14 seters buss. Forventet ankomst ved Lake Jim Lodge ca. kl 16.00, hvor det blir 
innkvartering og testskyting av våpen.  

All jakt pågår fra mandag kl 15.00 frem til fredag kl 21.00. Det ytes topp service 
ved at all jakt er guidet 1 : 1. Det vil si at en guide tar seg spesifikt av en kunde 
frem til kunden har lagt ned sitt trofè. 
All jakt foregår fra jakttårn/små jakthytter og på bait.  
Smyg jakte er ofte forbundet med store problemer grunnet tett skog som gjør 
fremkommeligheten vanskelig. Men vi gjør vårt ytterste for å tilrettelegge for 
smyg jakt. Spør oss gjerne om du lurer på noe.  

NB: Ved Lake Jim kan vi også tilby jakt på snøgås i kombinasjon med 
svartbjørnjakt om våren. Vi har også lagt forholdene til rette for fiske. 

Overnattingshyttene er i topp kvalitet med utsyn over innsjøen. Hver hytte har 
eget toalett og dusj, og sengeplass for 1-2 personer (dobbeltseng). 

Oppholdet er delvis basert på selvhusholdning, men maten er inkludert i prisen. 
Alle måltider serveres i hoved-hytta, ca. 30 m fra overnattingshyttene. 
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"Vi gjør vårt beste for at all informasjon skal være korrekt, men tar forbehold om 

feil eller mangler i produktbeskrivelsen".  
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