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kontinenter:

I Jagtrejsefeber 2 tager nogle af Danmarks mest berejste jægere læserne med på jagt og eventyr i Cameroun,
Namibia, Forenede Arabiske Emirater, Island, Norge, Tyskland, Australien, Alaska og Peru.

Kapitlerne er bygget op med en spændende jagtrejseberetning, der giver læseren en fornemmelse af selv at
befinde sig på bjerget, i bushen, med riflen i skydestokken eller i en af de mange andre jagtsituationer.

Hvert kapitel er efterfulgt af talrige farvekodede faktabokse, som i de fleste tilfælde sætter læseren i stand til
at booke en lignende rejse i det land eller på det revir, der er beskrevet.

At tage på jagtrejse bliver i disse år mere og mere populært. For mange jægere er glæden ved aktivt at
planlægge turen, finde det bedste revir og vælge den helt rigtige udbyder en vigtig del af processen. Valg af
det rigtige udstyr, den rigtige årstid og det optimale kaliber er andre vigtige delmål. Jagtrejsefeber 2 giver dig

guidelines herom. 
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