
Prisen inkluderer:
• 3 dages ophold med fuld forplejning
• 6 outings med egen jagtfører
• Polsk jagttilladelse, forsikring & tolk
• Afkogning af trofæer
Tillæg:
• Trofæafgifter / se næste side
• Kørsel under jagten: 30€ pr outing
• Enkeltværelse: 160,- pr nat
• Drikkepenge
• Momslovsgebyr 300,-

Polen  l  Stærke bukke ved Poznan - Indkvartering i ”skoven”

4.150 kr.



Polen l   Stærke bukke ved Poznan - Indkvartering i ”skoven”

 ”Kæmpe revir med masser af vildt”

 ”Hyggelig indkvartering midt i reviret ”

 ”Super fine bukke og gode chancer for medalje”



Reviret er beliggende i det centrale Polen lidt syd for Poznan. Afstanden til reviret er 710 km fra Padborg 
grænsen og kun 515 km fra færgen i Rostock.
Statsreviret som er velkendt i både Polen og Danmark, består af 18.500 hektar. Området er en god blan-
ding af skov, marker, vådområder, brak m.m. Der nedlægges årligt mere end 800 stykker klovbærende vildt 
fordelt på alle 5 arter: råvildt, vildsvin, muflon, dåvildt og kronvildt. Organisationen har mange års erfaring 
med jagtgæster og det hele fungerer super godt. Guiderne er meget erfarne og derfor vil de altid gøre deres 
bedste for at man får nedlagt et flot trofæ. Der kan forventes fra den gode mellemklasse ca 300 gr netto og 
helt op til store medaljebukke. En del af vores kunder har fået drømmen om en stor medaljebuk opfyldt her.

Reviret kan også bookes i brunsten mellem  2. - 8. August. Der skal være minimum 2 og max 5 jægere / vi 
har 40 bukke til afskydning i 2021 + vildsvin som afregnes efter prislisten

Trofæafgifter: Op til 349 gr: 2.300,- / 350-449 gr: 3.500,- / 450-499 gr: 4.200,- / 500gr og op 6.200,- 
(maxpris)

Polen  l Stærke bukke ved Poznan - Indkvartering i ”skoven”



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 jeg tilbyder. 
Mit 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


