
Prisen inkluderer:
• 4 dages ophold med fuld forplejning
• 8 outings med egen jagtfører
• Polsk jagttilladelse, forsikring & tolk
• Afkogning af trofæ
• 1 kronhjort op til 6,99 kg
Tillæg:
• Større trofæ: se priser næste side
• Transport til/fra Polen
• Kørsel under jagten: 30€ pr outing
• Momslovsgebyr 400,-

Polen  l  Kapitale hjorte i Østpolen til en fair pris

18.500 kr.



Polen l         Tidligere gæster siger:
                  ”En lang køretur men det var det hele værd”

 ”Kanon gode guider som kan brøle hjortene frem”

 ”Uberørt natur og meget STORE hjorte”

 ”Fik min drømmehjort til en virkelig god pris”



Hvis i er friske på en længere tur til det østlige Polen og drømmer om en kapital kronhjort, kan dette revir 
opfylde jeres ønsker. Reviret består af 9.300 HA heraf 4900 HA skov. Resten er marker, vådområder med 
rørsiv, brak m.m. Området har en meget lav befolkningstæthed og landbruget er ikke effektivt som i det 
vestlige. De har en meget moderat kvote på hjorte og derfor opnår de virkelig noget alder og vægt.
 
Organisationen er god, Jagtchefen Leszek taler flydende engelsk, de har mange års erfaring i at brøle med 
hjortene / ja kort sagt fungerer det hele bare super godt. Indkvarteringen er i et lille og hyggeligt pensionat. 
Her er fred og ro samt masser af traditionel polsk mad.
 
De sælger kun 1 hold med max 2 jægere hvert år og så vidt det er muligt, vil de gerne have jægere som har 
interesse i så stor hjort som muligt. Sidste år gav 2 hjorte på 8,3 og 9,2 kg / der kan forventes endnu større 
hjorte. Bedste brunstperiode er omkring 20. – 27. Sep / helst ikke tidligere.
Der er 1340 km fra Padborg, 1050 km fra færgen i Rostock og 280 km fra lufthavnen i Warszawa hvortil 
der kan flyves fra både Billund og København til rimelige priser.

Polen  l  Kapitale hjorte i Østpolen til en fair pris



 
Hjort 7,00-7,99: + 4.500,-
Hjort 8,00-8,99: + 9.000,-
Hjort større end 9 kg: + 13.000,-
Anskydning uden chance til anden hjort: 7.500,- retur
Ikke nedlagt hjort: 11.500,- retur

 

 Enkeltværelse: 160,- kr pr dag
 Kørsel under jagten: 30€ pr outing
 Vildsvin: 1.500,- uanset størrelse
 Drikkepenge
 Momslovsgebyr: 400,-

Tillæg / fradrag til prisen:

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

Prisliste  l   Kapitale hjorte i Østpolen til en fair pris



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


