
Prisen inkluderer:
• 4 dages ophold med fuld forplejning
• 8 outings med egen jagtfører
• Polsk jagttilladelse, forsikring & tolk
• Afkogning af trofæ
Tillæg:
• Transport til/fra Polen
• Enkeltværelse 160,- kr pr dag
• Kørsel under jagten: 30€ pr outing
• Drikkepenge
• Momslovsgebyr 400,-
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5.800 kr.



Reviret er beliggende i det nordvestlige Polen direkte op til den tyske grænse.
De mere end 12.000 hektar er en god blanding af skov, lysninger, brak og store engområder 
langs Oder floden. Det er nu 4.sæson i vores samarbejde og i både 2018, 2019 og 2020 blev 
der nedlagt mange flotte hjorte fra 5 kg til 10 kg +. Det bliver rost af tidligere gæster for mas-
ser af hjorte, dygtige guider og skøn indkvartering som er et lille hyggeligt hotel, beliggende 
midt i reviret hvor man fra terrassen kan høre hjortene brøle.

Datoerne for gruppeturen 2021 er ankomst Lørdag 11.Sep jagt aften til Onsdag 15.Sep jagt 
morgen. Tidspunktet er lige midt i højbrunsten.

Turen kan kombineres med jagten på vildsvin samt kronhinder/kalve 

Håber at du vil med på denne tur hvor hygge og hjortebrøl er i højsædet  / Ring eller skriv 
endelig hvis der er nogle spørgsmål du ønsker besvaret
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 Tidligere gæster siger:
 ”Lækkert terræn med hjorte i alle størrelser”

 ”Super guider, rigtig god mad og masser af brøl i skoven”

 ”Hjorteparadis kun 5 timer fra Danmark / FED oplevelse”



Stærk hjort 9 kg+

Hyggeligt pensionat med masser af god mad!!! 14-ender på 7,1 kg

Flot hjort på 6 kg
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3 flotte hjorte  på mellem 7,6 og 8,7 kg !!! 13 år gammel hjort på 6,8 kg



Vi har været i Polen utallige gange og 
kender alt til de revirer vi tilbyder. 
Vores 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



BEMÆRK: MAXpris ved 9,00 kg!!!

Trofævægten vejes med kranie uden underkæbe
Der tages forbehold for trykfejl
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Op til 4,99 kg 8.500,-

5,00 - 5,99 kg 8.500,- +29,00,- pr. 10 g over 5,00 kg

6,00 - 6,99 kg 11.400,-  +42,00,- pr. 10 g over 6,00 kg.

7,00 - 7,99 kg 15.600,- + 63,00,- pr. 10 g over 7,00 kg

Fra 8,00 - kg. 21.900,- +75,00,- pr. 10 g over 8,00 kg (MAXpris 9,00 kg)

Anskudt hjort 6.400,- Hind / kalv 800,- 



Vil               Vildsvin
Op til 29,99 kg 750,-

30,00-39,99 kg 1.150,-

40,00-49,99 kg 1.250,-

50,00-59,99 kg 1.850,-

60,00-69,99 kg 2.050,-

70,00-79,99 kg 2.550,-

      80,00 kg og op 2.850,-

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 cm

Keiler 20,00 og derover 7.950,- + 110,- pr. mm over 20,00 cm

Anskydning 950,-

Der tages forbehold for trykfejl

Prisliste  l  Gruppetur kronhjort med rejseleder


