
Prisen inkluderer:
• 3 dages ophold med fuld forplejning
• 6 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  Stærke muflon i medaljeklassen!!!

4.800 kr.



Polen l Stærke muflon i medaljeklassen!!!

 ”Vel nok et af de bedste muflon revirer i Polen”

 ”Her kan du få dit drømme trofæ i topklassen”

 ”Medalje trofæer i fantastisk terræn”



Reviret er beliggende i det centrale Polen lidt  syd for Bydgoszcz. Der er 620 km fra færgen i 
Rostock og 820 km fra Padborg grænsen
En meget velfungerende jagtklub med et areal på 8.900 hektar. Terrænet  er en god blanding 
af skov, lysninger, brak og landbrug men mest kendt for den store mine som har skabt et 
bjerglignende område vor muflonerne stortrives. 

De har en tæt bestand af muflon og er kendt for at levere nogle af polens stærkeste 
væddere. De skyder sjældent under 80 cm og 90 cm er ikke et særsyn. Største i 2020 var 105 
cm!!!!!. Indkvarteringen er på et  hyggeligt og flot ”palads” hotel 
Vi sælger eksklusivt kun 1 jagt for 3-4 jægere og datoerne i 2021 er fra 25. November  jagt 
aften til 28. November jagt morgen, som er en super god periode.

Nedlægges der et trofæ over 80 cm er der 1 muflon får/lam inkluderet 

Polen  lStærke muflon i medaljeklassen!!!



• 75,00 - 79,9 cm        16.650,- + 118,00,- pr. mm over 75,00 cm

• Fra 80,00 cm    22.500,- +153,00,- pr. mm over 80,00 cm
 

• Anskudt vædder         6.000,-
• Får/Lam                       650,- 
• Skind til udstopning       600,- 

Der tages forbehold for trykfejl.

Prisliste  lStærke muflon i medaljeklassen!!!



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


