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Polen Gruppetur på jagt efter den gryntende dåhjort

Jagten på dåvildt bliver mere og mere populært og bestandene er i fortsat vækst grundet 
selektiv afskydning. Lidt syd for Poznan, har Globus Jagtrejser et fantastisk revir, med en me-
get stærk dåvildtbestand samt indkvartering i særklasse. Drømmer du om spændende jagt 
på den gryntende fuldskuffel, så har vi 8 pladser fra 19. - 24. Oktober 2016. Vil du med?

Prisen inkluderer:
• 4 dages ophold på jagtslot m.helpension 
• 8 pürsch med egen jagtfører
• Alle Polske papirer og tolk
• Afkogning af trofæer

• Tillæg til prisen:
• Afskydning af dåvildt iflg prislisten
• Evt. afskydning af vildsvin iflg prislisten
• Kørsel på jagt 50€ pr.dag
• Evt. Drikkepenge
• Momslovsgebyr 500,      

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
   5.495,- kr.
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Polen Dåhjortejagt - Revir Gola

Jagtslottet Gola er eksklusiv indkvartering med rigtig jagtstemning. Her er trofæer på 
væggene og maden er af høj polsk standard.

I løbet af dagen eller efter jagten, kan historierne fortælles i en af de smukke op-
holdsstuer.

Hjortejagten kan fint kombineres med jagt på dåer, kalve og vildsvin.

Revireret har flinke og professionelle jagtguider, med et indgående kendskabt til om-
råderne. Det sikrer en afvikling af jagterne med høj kvalitet.

Der nedlægges hvert år mere end 30 dåhjorte på reviret. Størstedelen er flotte 
fuldskufler med en gennemsnitsvægt på omkring 2,5 kg.

Flot fuldskuffel med en vægt på 3,2 kg.
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Tue er rejseleder

Ærlig og kvalificeret rådgivning.......
Vi har været i Polen utallige gange og har et
indgående kendskab til de revirer vi tilbyder.
Vores mål er at give dig ærlig og kvalificeret
rådgivning. Alle vores kunder SKAL opleve at
få kvalitet og tillid til en fair pris!!!
Det vil være mig en stor glæde at få lov til at arrangere 
din næste jagt til Polen...
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Syd for Poznan, har Globus Jagtrejser aftale med reviret OHZ Gola.. Det 26.000 hektar store 
jagtområde er beliggende 558 km fra Rostock og 762 km fra Padborg. Man kører ind i Polen 
via grænseovergangen Frankfurt Oder og herfra er der blot 240 km til reviret på gode veje. Vi 
har 20 dåhjorte til afskydning, samt dåer/kalve og vildsvin

Afskydningsplan
Globus Jagtrejser har 20 dåhjorte til afskydning på 
reviret i 2016. Jagten kan kombineres med dåer og 
kalve samt naturligvis vildsvin, som der også er en 
stærk bestand af. 

Indkvartering
Jægerne indlogeres eksklusivt i Schloss Gola, som 
er et restaureret jagtslot af høj standard. Alt her 
drejer sig om jagt og gæsternes velbefindende. 
Maden er som slottet og jagtorganisationen, af høj 
klasse og ingen tager sultne herfra.....

Polen Dåhjortejagt revir Gola
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Prisliste Trofæpriser Polen – Jagtsæson 2016

Jagttid
Hjort 1/10 - 31/1 Då/kalv 750,-
Då/kals 1/10-15/1 Anskydning 750,-

Anskudt hjort 3.500,-

Dåvildt

Op til 1,49 kg 3.200,-
1,50-2,49 kg 3.595,- + 22,- pr. 10 g over 1,50 kg
2,50-2,99 kg 5.595,- + 30,- pr. 10 g over 2,50 kg
Fra 3,00 kg 6.995,- + 105,- pr. 10 g over 3,00 kg

Trofævægten vejes med kranie uden underkæbe.
Der tages forbehold for trykfejl.
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Prisliste Trofæpriser Polen – Jagtsæson 2016

Jagttid
Keiler / unggrise 1/4 - 31/3 Op til 29,99 kg 650,-
Søer 15/8 - 15/1 30,00-39,99 kg 1.200,-
Drivjagt 1/10 - 15/1 40,00-49,99 kg 1.500,-

50,00-69,99 kg 2.300,-
70,00 kg + 3.000,-
So 70,00 kg + 6.000,-

Vildsvin

Keiler under 14,00 cm Efter brækket vægt
Keiler 14,00 – 15,99 cm 3.800,-
Keiler 16,00 -  19,99 cm 4.200,- + 110,- pr. mm over 16,00 cm
Keiler 20,00 og derover 8.200,- + 135,- pr. mm over 20,00 cm

Anskydning 1.400,-

Der tages forbehold for trykfejl

På en Keiler er tænderne=Trofæ. Grundlaget for neden-
stående opmåling, er gennemsnittet af de 2 nederste 
tænder, målt på ydersiden.


