
Polen l  Stærke bukke - 5 fornuftige fastpriser

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

Eksklusiv i prisen
• Buk til 349 gr: 2.300,- / 350 - 399 gr : 3.200,-
• 400 - 449 gr : 3.900,- / 450 - 499 gr : 4.900,-
• 500 gr +: 5.900,- (MAX pris)
• Kørsel under jagten 30 € pr pürsch
• Drikkepenge
• Lovpligtigt momslovsgebyr 300,-

3.900,- kr.



I det centrale/østlige Polen har vi på 4.sæson aftale med et veldrevet statsrevir på 14.900 
HA. Her skydes primært ældre bukke fra 300 gr til over 550 gr netto og bestanden er 
virkelig stærk. Der er 970 km fra Padborg og 770 km fra Rostock på gode veje. Det er en
lidt længere køretur men et meget populært revir, hvor vores gæster altid vender hjem 
med gode oplevelser og flotte trofæer

Afskydningsplan

Vi har 50 bukke til afskydning på reviret
i 2020 for 3-5 jægere. Der forventes at 
man er klar til at nedlægge 4-5 bukke pr 
jæger i varierede størrelser

Indkvartering

Jægerne indlogeres i en hyggelig 
jagtlodge midt i reviret. Alt drejer sig her 
om jagt og hygge med masser af den 
gode polske mad

Polen  l  Bukkejagt 2020 / store bukke på fastpris



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 3.495,-

Keiler 16,00 -  19,99 cm 3.995,- + 100,- pr. mm over 16,00 kg

Keiler 20,00 og derover 7.995,- + 110,- pr. mm over 20,00 kg

Anskydning 1.350,-

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

På  en Keiler er tænderne lig med trofæet.
Grundlaget for opmålingen er gennemsnittet 
af de 2 nederste tænder, målt på ydersiden.

Prisliste  l  Vildsvin Polen 2020


