
Prisen inkluderer:
• 3 dages ophold m.helpension på hotel
• 6 pürsch med egen jagtfører 
• Alle Polske papirer og tolk
• Afkogning af trofæer
• 1 muflonvædder 60 - 70 cm
• Tillæg til prisen:  
• Hundyr - forhør om pris
• Vildsvin uanset størrelse = 1.600,-
• Kørsel på jagt 25 € pr pürsch

Polen  l  Super pakke med selektiv Muflon vædder

13.900 kr.



Susanne med fantastisk vædder!!!

Bestanden er stor og der afskydes meget selektiv Jagten på Muflon kan fint kombineres med hundyr og vildsvin

2 flotte væddere foran det historiske og eksklusive palads Racot.

Polen  l  Jagt på Muflon - Revir Racot 

En flot vædder på knap 70 cm      



Syd for Poznan, har Globus Jagtrejser aftale med et fantastisk muflonrevir. Det 10.900 hektar 
store jagtområde er beliggende 510 km fra Rostock og 690 km fra Padborg. Man kører ind i 
Polen via grænseovergangen Frankfurt Oder og herfra er der blot knap 200 km til reviret på 
gode veje. Indkvarteringen under denne jagt på selektiv Muflon er på et hyggeligt hotel

Afskydningsplan
Globus Jagtrejser har 6 selektive væddere til 
afskydning på reviret i 2017/18. Jagten kan fint 
kombineres med hundyr af dåvildt, råvildt, muflon 
og vildsvin samt dåhjort og kronhjort.
       

Hvad er en selektiv vædder?
Muflon bestanden er stor og for at det skal forblive 
sådan, er det nødvendigt at regulere antallet. De 
selektive væddere er typisk mellem 60-70 cm og 
udtages til afskydning, for at antallet af kapitale 
væddere ikke bliver for stort.

Polen  l  Muflon jagt efter selektiv vædder



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


