Polen

l Dåhjort fastprispakke 13.900,-

Prisen inkluderer:
• 4 dages ophold med fuld forplejning
• 8 outings med egen jagtfører
• Polsk jagttilladelse, forsikring & tolk
• Afkogning af trofæ
• 1 dåhjort uanset størrelse
Tillæg:
• Enkeltværelse 160,- kr pr dag
• Kørsel under jagten: 30€ pr outing
• Drikkepenge
• Momslovsgebyr 400,-

13.900 kr.

l

Polen Dåhjort fastprispakke 13.900,”Statsrevir med en stor dåvildtbestand”

”Super god jagt og meget fine fuldskufler”
”Hyggelig indkvartering lige midt i terrænet”

l

Polen Dåhjort fastprispakke 13.900,Reviret er beliggende i det vestlige Polen lidt nordøst for Pila. Der er 450 km fra færgen i
Rostock og 710 km fra Padborg grænsen
Reviret er et OHZ – Altså statsrevir med prof organisation og fastansatte folk som kender
deres revir 100%. Her er en stærk bestand af dåvildt og der kan forventes pæne fuldskufler på
2,5 til 3,5 kg. De 15.000 HA er en god blanding af skov, lysninger, brak og landbrug
Indkvarteringen er i et hyggeligt jagthus hos jagtchefen hvis kone står for madlavningen.
Vi kan huse fra 2-6 jægere. Datoerne i 2021 er fra 14.-18. Oktober og igen fra 19.-23. som er
i den bedste brunstperiode. Jagten kan kombineres med vildsvin, Kronhjort og hundyr hvis
kvoten tillader det.
BEMÆRK: Hvis der mod forventning IKKE nedlægges en dåhjort, tilbagebetales der 7.500,- kr

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

Tue Bech-Hansen

l Din rejsearrangør til Polen

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

