
Safari Anticosti Outfitters - Quebec Canada 

White-tailed deer hunters’ paradise! - Dream of a lifetime – 
2 bukker inkludert 

Anticosti Island 
La drømmen bli en opplevelse for livet. White-tailed jakt tilbys mange steder, og 
den som tilbys på Anticosti Island er av den ypperste kvalitet. Her tilbys det 
vanligvis to bukker pr kunde. Øya er 135 miles lang og mellom 10-30 miles bred, 
og er i utgangspunktet et stort naturreservat. Våre jaktområder er posisjonert 
øst på denne øya.  

 " The island is a Provinsial Wildlife Reserve" . 

Våre jaktområder består av tre kjerneområder: Salmon River Territory, 
Chaloupe River Territory og Bell River Territory. 

Her tilbys det hytter med alt fra 4* til egen husholdning. Derved kan den 
enkelte jeger selv bestemme ut fra hva han/hun mener tjener den enkelte best. 

Inklusiv i prisen er fly tur/retur Montreal til privat flyplass inne på eget 
jaktområde.  

Alle våre tilbud inkludere fellingsrett på to 2 bukker. Fellingsratene for de siste 
årene har ligget svært stabilt på 1,98% – kan det bli bedre? 

I alle våre jaktområder vil guide stille med en ATV knyttet til hver enkelt hytte. 

Sesongen her er delt opp i perioder. Anbefalt periode er oktober og delvis 
november, men det er fullt mulig å jakte fra august mnd. Spør oss om råd. 

Noen tilleggsopplysninger. Alt kjøtt tilfaller TrofèjaktA/S, men det er anledning 
for den enkelte jeger å ta med så mye kjøtt han/hun vil. OBS, vær klar over at 
dette ikke er tillatt innført Norge.  

La oss sette oss ned sammen for å planlegge din neste jakt:

Dream of a Lifetime. Bør oppleves. 

Trofèjakt AS Simonstad 335 - 4868 Selåsvatn 

Telefon: +47 37 40 49 49  - +47 41 30 0 356 

Web-side: trofe-jakt.com - Mail: post@trofe-jakt.com
daniell@trof-jakt.com - 90 93 23 68
Kjell Ola    - Mobil: +47 91 78 15 51

"Vi gjør vårt beste for at all informasjon skal være korrekt, men tar 
forbehold om feil eller mangler i produktbeskrivelsen. 

Skitt jakt 

TROFÈJAKT AS 




