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POLEN Drømmebukke med MAX pris!!!

Dette fantastiske revir i det østlige Polen, er kendt fra Jagtmagasinet på DK4. En mangeårig 
selektiv afskydning, har medfødt en særdeles stor koncentration af medaljebukke. I 2016, tog 
80% af bukkene medalje, heraf 6 guld!!! Skynd dig hvis du skal være en af de heldige i 2017...

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

• Tillæg til prisen:
• Afskydning iflg prislisten, dog med MAX på 10.900,-!!!
• Kørsel på jagt 25-30 € pr.pürsch
• Enkeltværelse 120,- pr overnatning
• Ikke-jagende ledsager 600,- pr døgn
• Transport til Polen
• Drikkepenge
• Momslovsgebyr 300,- 4.500,- kr.
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Bjarke jagede på reviret i brunsten 2016. Første aften skød han denne flotte sølvmedalje og dagen efter en SUPER abnorm og flot guldmedalje!!!!

Referencer
Har du lyst til at høre mere om reviret og oplevelserne 
derovre, er du velkommen til at ringe og få en jagtsnak 
med Bjarke som træffes på tlf. 28564862

        
        

Turen til reviret
Reviret ligger i det østlige Polen, 1145 km fra Padborg og 
930 km fra Rostock. Synes du køretiden er for lang, kan 
du med fordel flyve fra København til Warszawa med 
bl.a. SAS, til fornuftige priser

POLEN Drømmebukke med MAX pris!!!



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

Polen Drømmebukke med MAX pris

Bjarkes abnorme guldmedalje!!! Skøn indkvartering med masser af den klassiske polske mad....

Rolf med flot sølvmedalje......

Mange års selektiv afskydning, har sikret en MEGET stærk bestand af kapitale bukke!!!4 flotte medaljebukke....

Steen med hans flotte buk......
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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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I den østlige del af Polen, har Globus Jagtrejser eksklusiv aftale med dette super revir, som du 
måske har set i Jagtmagasinet på DK4. Det 13.500 hektar store jagtområde er beliggende 1145 
km fra Padborg og 930 fra Rostock. Der er motorvej hele vejen til Warszawa og vil du hellere 
flyve, kan det gøres på en god time direkte fra København og endda til rimelige priser..... 

Afskydningsplan
Globus Jagtrejser har 16 bukke til afskydning på 
reviret i 2017. Planen er at der skydes 4-5 bukke i 
Maj og 10-12 bukke i brunsten. Her er det OK at 
komme for at skyde 1-2 stærke bukke.
      

Indkvartering
Jægerne indlogeres i et nyopført pensionat 
beliggende midt i reviret. Det er af høj standard og 
”Madmor”, sørger for rigeligt af den klassiske
 polske mad, så ingen sulter ;-)

Polen Medaljebukke med MAX priser
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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


