
Prisen inkluderer:
• 3 dages ophold med fuld forplejning
• 6 outings med egen jagtfører
• Polsk jagttilladelse, forsikring & tolk
• Afkogning af trofæer
• 1 gratis vildsvin uanset størrelse
Tillæg:
• Bukke 2.200,- uanset størrelse
• Kørsel under jagten: 30€ pr outing
• Drikkepenge
• Momslovsgebyr 300,-

Polen  l  Flotte bukke på 1 fastpris + 1 gratis vildsvin

3.950 kr.



Polen l  Flotte bukke på 1 fastpris + 1 gratis vildsvin

 ”Hyggeligste lille pensionat med SUPER mad”

 ”Virkelig rare guider og flotte fastpris bukke ”

 ”Smukt og kuperet terræn med masser af bukke”



Reviret er beliggende i det sydvestlige Polen ikke lang fra Jelenia Gora. Afstanden til reviret er 
kun 760 km fra Padborg grænsen og kun 540 km fra færgen i Rostock.

De 7.500 hektar er mest landbrugsarealer, lysninger, brak og en smule skov. som giver gode 
betingelser for vildtet. Det er et virkelig flot og lettere kuperet terræn som giver spændende 
bukkejagt. Tidligere gæster roser den hyggelige indkvartering, flotte natur og fine bukke som 
ofte giver chance for medalje. De har OK med vildsvin og 1 stk er inkluderet uanset størrelse.

Premieren i 2021 er 11.Maj og reviret kan også bookes i brunsten slut Juli/start August. Der 
skal være minimum 2 og max 3 jægere / vi har 30 bukke til afskydning i 2021
 
Ring eller skriv endelig hvis du har nogle spørgsmål du ønsker besvaret: Thomas tlf 28252488 
/ thomas@globusjagtrejser.dk og Tue  tlf 70707525 / info@globusjagtrejser.dk
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Thomas Møberg l  Din rejsearrangør til Polen

Jeg har mange års erfaring med jagt i Polen og 
ser altid frem til at komme tilbage. Min største 
oplevelse var i 2016 hvor jeg i løbet af 7 jagtdage 
lavede en ”Polish Challenge” 
Glæder mig til at arrangere din næste jagtrejse. 
Kontakt mig gerne på thomas@globusjagtrejser og 
28252488

   Thomas Møberg, rejsekonsulent



Jeg har været i Polen utallige gange og 
kender alt til de revirer jeg tilbyder. 
Mit mål er at give dig ærlig & 
kvalificeret rådgivning 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


