
Polen l  Hjortejagt mod øst - ”Last minute pris”

Inklusiv i prisen
• 4 dages ophold i flot jagtlodge med helpension
• 8 pürsch med egen jagtfører
• Alle polske papirer/tilladelser
• Afkogning af trofæer
• Tysk/engelsk talende tolk

Eksklusiv i prisen
• Trofæafgifter til specialpriser med MAX
• Vildsvin uanset størrelse 1.250,- (også keiler)
• Transport til/fra Polen
• Kørsel under jagten 25 € pr pürsch 
• Drikkepenge

3.900,- kr.



I det østlige Polen, helt op af grænsen til Ukraine, tilbyder vi igen hjortejagt i 2017 for 2 
jægere. Vi har gode referencer fra 2016, hvor vores gæster havde fantastiske oplevelser i det 
MEGET uberørte terræn, som ligger tæt ved grænsen til Ukraine. Guiderne er trænet i at kalde 
hjortene, jagtlederen taler flydende engelsk og chancerne er gode for kapitale hjorte!!!

Reviret
Der rådes over 9.300 HA heraf 4900 HA skov. Resten er 
marker, moser og store engarealer. Et meget 
spændende og anderledes revir. Der kan forventes 
hjorte fra 5 - 9 kg samt vildsvin.

Indkvartering
Jægerne indlogeres i et lille og hyggeligt pensionet. Det 
ligger centralt placeret omkring reviret og værtsparret 
sørger masser af den gode klassiske polske mad.

Polen  l  Fakta om reviret



Jagttid

Hjort 21/8 - 28/2 Hind / kalv 700,- DKK

Hind 1/10 - 15-1 Anskydning 700,- DKK

Kalv 1/10 - 28/2 Anskudt hjort 6.500,- DKK

Kronvildt

Op til 4,99 kg. 6.800,-

5,00-5,99 kg. 8.500,-

6,00-6,99 kg 11.000,-

7,00-7,99 kg. 14.500,-

Fra 8,00 kg. 19.500,- MAX pris !!!

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

Prisliste  l  Kronvildt Polen 2017 - Specialpris!!!



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


