
Polen l  Dåhjortejagt incl. hjort op til 2,5 kg

Inklusiv i prisen
• 4 dages jagt / 8 pürsch med egen jagtfører
• 4 dages ophold i db.værelse m.helpension 
• Alle polske papirer/tilladelser 
• Afkogning af trofæer
• Tysk/engelsk talende tolk
• Tilbagebetaling kr. 5.000,- ved ikke nedlagt dåhjort

Eksklusiv i prisen
• 1 Dåhjort op til 2,5 kg
• Tillæg over 2,5 kg iflg. prislisten
• Vildsvin og hundyr iflg prislisten 
• Kørsel under jagten 25€ pr pürsch
• Drikkepenge
• Lovpligtigt momslovsgebyr 300,-

10.900,- kr.



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 & kvalificeret 
rådgivning. Alle vores kunder SKAL opleve at 
få kvalitet & tillid til en fair pris...
Det vil være mig en stor glæde at få lov til at arrangere din 
næste jagtrejse til Polen.
   Tue Bech-Hansen, Indehaver

Tue Bech-Hansen  l  Din rejsearrangør til Polen



Jagttid

Hjort 1/10 - 31/1 Då/kalv 750,-

Då/kalv 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,- + 90,- pr. 10 g over 3,00 kg

Trofævægten vejes med kranie uden underkæbe. Flere revirer tilbyder max.pris og fastpris – Forhør nærmere.
Der tages forbehold for trykfejl.

Prisliste  l  Dåvildt Polen 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 kg

Keiler 20,00 og derover 7.950,- + 110,- pr. mm over 20,00 kg

Anskydning 850,-

Flere revirer tilbyder prisloft og fastpris – Forhør nærmere. Der tages forbehold for trykfejl

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

Prisliste  l  Vildsvin Polen 2017


