
Polen l  Stærke bukke i brunsten Nord for Poznan

Inklusiv i prisen
• 3 dages jagt / 6 pürsch med egen jagtfører
• 3 dages ophold i db.værelse m.helpension 
• Alle polske papirer/tilladelser
• Afkogning af trofæer
• Tysk/engelsk talende tolk

Eksklusiv i prisen
• Buk iflg prislisten med MAX på 9.500,-
• Vildsvin iflg prislisten med 10% rabat
• Kørsel under jagten 30 € pr pürsch
• Drikkepenge
• Lovpligtigt momslovsgebyr 400,-

4.200,- kr.



Nord for Poznan, har Globus Jagtrejser aftale med flere gode bukke revirer, hvor der hvert år 
skydes MEGET stærke bukke. Dette revir på 4.900 hektar, er beliggende 580 km fra Rostock 
og 785 km fra Padborg. Man kører ind i Polen via grænseovergangen Frankfurt Oder og herfra 
er der blot 260 km til reviret på gode veje. 

Afskydningsplan
Globus Jagtrejser har 12 bukke til afskydning i 
brunsten 2017. Her er MEGET gode chancer for din 
drømmebuk og der er prisloft på 9.500,- . Senest i 
Maj, blev der skudt 2 guldmedalje på henholdsvis 
496 og 543 gr netto.....

Indkvartering
Jægerne indlogeres i et lille og hyggeligt familie
hotel som ligger centralt placeret ved reviret. Her 
hygges om gæsterne med masser af den klassiske 
gode polske mad, så ingen tager sultne herfra.....

Polen  l  Stærke bukke i Mogilno området



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

Buk 11/5 - 30/9 Rå/lam 375,-

Rå/lam 1/10 - 15-1 Anskydning 375,-

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 : MAX 9.500,-
Parykbuk 550 g + 17.500,-
Anskudt buk 1.500,-
Buk skudt 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

Prisliste  l  Råvildt 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


