
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 (begrænset)
• Kørsel under jagten: 30€ pr outing
• Drikkepenge
• Momslovsgebyr 400,-

Polen  l  Toprevir med MAX pris og hyggeligste jagthus

5.500 kr.



Polen l         Tidligere gæster siger:
                  ”Vanvittig mange hjorte og lækkert kuperet terræn”

 ”Bedste guider som kender hver en krog af reviret”

 ”Fedt at sidde på terrassen og høre hjortene brøle”

 ”Hyggeligste gæstehus hvor man bor med guiderne”



Polen  l Toprevir med MAX pris og hyggeligste jagthus



Reviret er beliggende i det nordvestlige Polen kun 430 km fra færgen i Rostock og 695 km fra Padborg 
grænsen.
Ponowa er et vores aller bedste revirer til kronhjortejagt som vi har samarbejdet med i 7 år. 22.000 HA 
lækkert terræn, det mest hyggelige gæstehus midt i reviret hvor man kan høre hjortene brøle fra terrassen, 
dygtige og flinke guider, ”madmor” der rører i kødgryderne samt MASSER af kronvildt. Med garanti et sted 
hvor alle får en kanon jagtoplevelse og hvor de fleste tager hjem med deres drømmetrofæ. Man bor og 
spiser med guiderne hvilket er rigtig hyggeligt og trofæerne afkoges lige uden for lodgen. Om aftenen 
tændes der fakler og blæses jagthorn over de nedlagte hjorte

De fleste hjorte ligger mellem 5-7 kg men syner ofte meget større med lange stænger og sprosser. Frygt 
ikke at gå fra hus og hjem / her er MAX pris ved 8,5 kg. Turen kan kombineres med jagt på vildsvin på fast-
pris 1.500,- uanset størrelse også Keiler.

Ved minimum 6 jægere kan reviret bookes som hold / er du alene eller er i 1-3 mand så sig til. Vi 
sammensætter et hold og hjælper med samkørsel. Mange referencer haves

Polen  l  Toprevir med MAX pris og hyggeligste jagthus



• Op til 3,49 kg        6.700,- 
• 3,50-3,99 kg        7.100,- + 13,00,- pr. 10 g over 3,50 kg
• 4,00-4,99 kg        7.700,- + 16,00,- pr. 10 g over 4,00 kg
• 5,00-5,49 kg        9.300,- + 26,00,- pr. 10 g over 5,00 kg
• 6,00-6,99 kg       11.900,- + 40,00- pr. 10 g over 6,00 kg
• 7,00-7,99 kg       15.900,- + 80,00,- pr. 10 g over 7,00 kg
• 8,00 kg                23.900,- + 95,00,- pr. 10 g over 8,00 kg MAX PRIS ved 8,5 kg!!!
• Anskudt hjort / eftersøgt med egnet hund og ej fundet: 4.500,-

BEMÆRK: MAXpris ved 8,5 kg!!!

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

Prisliste  l Toprevir med MAX pris og hyggeligste jagthus 



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  Toprevir med MAX pris og hyggeligste jagthus

FASTPRIS 1.500,- UANSET STØRRELSE

GÆLDER OGSÅ KEILER



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


