
Prisen inkluderer:
• 4 dages ophold med fuld forplejning
• 8 outings med egen jagtfører
• Polsk jagttilladelse, forsikring & tolk
• Afkogning af trofæ

Tillæg:
• Enkeltværelse 160,- kr pr dag
• Kørsel under jagten: 30€ pr outing
• Drikkepenge
• Momslovsgebyr 400,-

Polen  l  Flotte dåhjorte til en fair pris / 3 jægere  

5.200 kr.



Reviret er beliggende i det vestlige Polen syd for Poznan. Der er 475 km fra færgen i Rostock og 670 km fra 
Padborg grænsen

Det er et OHZ (statsrevir) med 15.400 HA, som vi har samarbejdet med i 4 år. Et skønt og varierende terræn 
med en god blanding af skov, marker, brak, enge m.m. En tæt vildtbestand med masser af dåvildt og en tro-
fækvalitet med fuldskufler fra 2,5 kg til 3,5 kg. Jagtchefen, som for øvrigt er en rigtig flink mand, har styr 
på forvaltningen og derfor har vores tidligere hold også altid haft nogle flotte hjorte med hjem.
Indkvarteringen er i Huberts hyggelige hus, hvor en afdeling er indrettet til gæster. Hans hustru sørger for 
at ingen går sultne i seng.

På dette revir sælges kun 1 termin pr år for 3 jægere og i 2021 er datoerne fra 15.-19. Oktober som er i den 
bedste brunstperiode. Jagten kan kombineres med vildsvin, Kronhjort og hundyr hvis kvoten tillader det.

Polen  lFlotte dåhjorte til en fair pris / 3 jægere  



Polen l Flotte dåhjorte til en fair pris / 3 jægere  

 ”Statsrevir med en stor dåvildtbestand”

 ”Super god jagt og meget fine fuldskufler”

 ”Hyggelig indkvartering og flinke værter”



Trofævægten vejes med kranie uden underkæbe. 
Der tages forbehold for trykfejl.

Prisliste  l  Dåjort Polen

• Op til 1,49 kg        3.200,-
• 1,50-2,49 kg        4.500,- + 21,00,- pr. 10 g over 1,50 kg
• 2,50-2,99 kg        6.600,- + 26,00,- pr. 10 g over 2,50 kg
•    Fra 3,00 kg        7.900,- + 99,00,- pr. 10 g over 3,00 kg
 

• Anskydning        4.500,-
• Då/kalv                 850,- 



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  Vildsvin Polen 2021



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 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


