
GLOBUS JAGTREJSER  l  6800 Varde
www.globusjagtrejser.dk  l  info@globusjagtrejser.dk 
Tlf. 70 70 75 25
Medlem af rejsegarantifonden nr. 2602

Polen Revir ”Gwardia” på fastpris

De fleste jægere kan ikke få nok af jagten på den smukke råbuk og når man har oplevet det en 
gang, ved man hvorfor. På vores stamrevir ”Gwardia”, i det nordvestlige Polen, kan vi i 2017
tilbyde muligheden for afskydning af op til 20 bukke samt vildsvin. Et revir, hvor vi i Maj 2016, 
havde 3 glade gæster, som alle hjembragte meget fine trofæer og gode oplevelser....

Prisen inkluderer:
• 3 dages ophold m.helpension 
• 6 pürsch med jagtføring 1:1
• Alle Polske papirer og tolk
• Afkogning af trofæer
• Polsk jagtforsikring

• Tillæg til prisen:
• Afskydning af bukke 2.200,- pr.stk uanset størrelse
• Evt. afskydning af vildsvin iflg prisliste med 10% rabat 
• Kørsel på jagt 25-30€ pr pyrsch
• Drikkepenge
• Lovpligtigt momslovsgebyr 300,-

  

4.200,-kr.



GLOBUS JAGTREJSER  l  6800 Varde
www.globusjagtrejser.dk  l  info@globusjagtrejser.dk 
Tlf. 70 70 75 25
Medlem af rejsegarantifonden nr. 2602

Polen Revir ”Gwardia” på fastpris

Flot buk fra Maj 2016 Endnu en flot buk fra Maj 2016 på ikke mindre end 460 gram!!!

Lad os håbe at ham her åbenbarer sig til premieren i Maj :-)

Der er også en stærk bestand af vildsvin som fint kan kombineres med bukkejagtenBukkene på Gwardia lå i 2016 på mellem 278 - 460 gram netto

Flot parade fra Maj 2016
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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!!!

Tue Bech-Hansen, Indehaver
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Hej Tue,
 
Så fik vi endelig tid til at skrive en lille beretning fra vores tur til Polen til bukkepremieren. Da det 
for mit og Peters vedkommende var vores første store tur til udlandet, var vi meget spændte på 
hvordan det hele skulle forløbe. Men vi må tilstå, at alt er gået over alt forventning. Indkvarteringen 
var super fin i flotte omgivelser, og maden var der ikke noget at sætte en finger på. Der var ingen 
problemer med, at få ændret lidt på tidspunkterne maden blev serveret på, og de var alle sammen 
utrolig venlige og gæstfrie.
 
Jagtførerne vi fik tildelt var yderst venlige og hjælpsomme. For en som mig, hvor det var første tur, 
og evt. den tredje buk jeg skulle skyde, var der fuld forståelse for, at jeg ikke ”kunne” skyde med 
det samme jeg fik buk i kikkerten. Der var ingen stress, og i stedet lagde han hånden på skulderen 
og sagde, at vi havde god tid. Det resulterede også i fire rigtig flotte bukke i fire skud. Der var heller 
ingen stres når bukken var brækket, og jeg gerne ville tage billeder. Utrolig spændende jagt, og de 
vidste bestemt hvad de havde med at gøre, og hvor på terrænet deres dyr gik. Vi er meget imponeret 
over trofæernes størrelse, taget i betragtning at det var et fastpris arrangement og hvad der var 
stillet os i udsigt.
 
Peter skød også fire bukke, men i fem skud da den sidste var lidt hårdfør og måtte have et fangst-
skud på halsen. Jeg så ulv en af morgenerne, hvilket var det store samtaleemne blandt stalkerne, 
kronvildt og vildsvin. Den gamle så bl.a. vildsvin, kronvildt og bæver. Alt sammen utroligt flotte og 
spændende naturoplevelser som vi sent vil glemme.

Efter protokollen blev der holdt en lille afskedsceremoni for os, hvor en af stalkerne roste os for vo-
res opførsel og jagtetik. De udtrykte stor glæde for, at det netop var os der havde været på jagt med 
dem, og understregede at vi er hjerteligt velkomne dernede igen. Vi har været ovenud tilfredse med 
turen, og det er bestemt ikke sidste gang vi har været i Polen med Globus.
 
Vedhæftet er ”et par” billeder fra turen som jeg har taget. Kameraet var selvfølgelig på ryggen under 
hele jagten, så evt. spændende situationer kunne foreviges. Disse billeder er fra Peter, mine kommer 
i en anden mail pga. pladsmangel.
 
Mvh. Matias og Peter Christensen

Beretning fra Matias & Peter, som var på reviret i Maj 2016: 
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I den nordvestlige del af Polen, har Globus Jagtrejser eksklusiv aftale med reviret Gwardia. 
Det 24.000 hektar store jagtområde er beliggende 775 km fra Padborg grænsen og 495 km fra 
færgen i Rostock. Man kører ind i Polen via grænseovergangen Kolbaskowo/Szczecin og herfra 
er der 270 km til reviret på gode veje. Et super revir med mulighed for rigtig gode bukke.....

Afskydningsplan
Globus Jagtrejser har 20 bukke til
afskydning på reviret i 2017
Derudover naturligvis vildsvin, som der også 
er en stærk bestand af.

Indkvartering
Jægerne indlogeres i jagtklubbens eget hus 
beliggende midt i reviret. Det er hyggeligt og 
af god  standard og ”Madmor” sørger for at 
ingen går sultne i seng.

Polen Revir ”Gwardia”
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Prisliste Trofæpriser Polen – Jagtsæson 2017

Jagttid
Buk 11/5 - 30/9 Rå/lam 350,-
Rå/lam 1/10 - 15-1 Anskydning 350,-

Råvildt

Buk
Optil 149 g 579,-
150-199 g 1.195,-

200-249 g 1.695,-
250-299 g 1.795,- + 6,- pr. g over 250 g
300-349 g 2.095,- + 36,- pr. g over 300 g
350-399 g 3.895,- + 62,- pr. g over 350 g

Over 400 g 6.995,- + 72,- pr. g over 400 g
Parykbuk 550 g + 17.500,-
Anskudt buk 1.500,-
Buk skud i fredningstid 3.800,-

Trofævægten vejes med kranie uden underkæbe og fratrækkes 90 g. Flere revirer tilbyder max.pris og fastpris – Forhør nærmere.
Der tages forbehold for trykfejl
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Prisliste Trofæpriser Polen – Jagtsæson 2017

Jagttid
Keiler / unggrise 1/4 - 31/3 Op til 29,99 kg 695,-
Søer 15/8 - 15/1 30,00-39,99 kg 1.195,-
Drivjagt 1/10 - 15/1 40,00-49,99 kg 1.295,-

50,00-59,99 kg 1.895,-
60,00-69,99 kg 2.095,-
70,00-79,99 kg 2.595,-
80,00 kg og derover 3.195,-

Vildsvin

Keiler under 14,00 cm Efter brækket vægt
Keiler 14,00 – 15,99 cm 3.450,-
Keiler 16,00 -  19,99 cm 3.950,- + 100,- pr. mm over 16,00 cm
Keiler 20,00 og derover 7.950,- + 110,- pr. mm over 20,00 cm

Anskydning 850,-

Flere revirer tilbyder prisloft og fastpris – Forhør nærmere. 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.


