Polen

l Fastprispakke 5 kg hjort med prisloft

Prisen inkluderer:
• 4 dages jagt & ophold m.egen jagtfører
• 1 kronhjort op til 4,99 kg
• Alle Polske papirer, tolk & trofæafkogning
• Tillæg til prisen:
• Tillæg over 4,99 uanset størrelse : 2.900,• Kørsel på jagt 30-35 € pr pürsch
• Drikkepenge
Tilbagebetaling hjort under 3,49 : 3.000,Ved ikke nedlagt hjort refunderes 4.500,-

13.500 kr.

Polen

l Her er eksempler på hjorte i denne pakke

Polen

l Fastprispakke 5 kg hjort med prisloft

Uanset om du er ny jæger eller har skudt kronhjort før, kan vores attraktive fastprispakker være en god
løsning for dig. Vil du være helt sikker på at budgettet holder, er pakkerne perfekte.
Skyder du en hjort indenfor 3,5 - 4,99 kg, kender du den totale pris 100%. Er hjorten under 3,50 kg får du
3.000,- tilbage / er den over 5 kg betaler du 2.900,- ekstra uanset om den vejer 5,5 eller 7 kg. Det er en
økonomisk sikkerhed som er til at forstå :-) Det sker meget sjældent, men nedlægger du ikke en hjort, får
du 4.500,- tilbage. Ja, så har du betalt mere end det koster på en prisliste rejse men til gengæld har du haft
den økonomiske sikkerhed.
Vi har mange revirer overalt i Polen / spørg Thomas og Tue om et revirforslag til dig og dine venner.

Polen

l Thomas Møberg Tlf 28252488

Jeg elsker jagten på den brølende hjort og vil med glæde
planlægge din næste rejse.
Hjorten her er nedlagt i
Karpater bjergene i det sydlige Polen / en super
oplevelse som ofte vækker gode minder

Tue Bech-Hansen

l Din rejsearrangør til Polen

Vi har været i Polen utallige gange og kender
alt til de revirer vi tilbyder.
Vores mål er at give dig ærlig & seriøs
rådgivning så du føler dig tryg på rejsen
Det vil være mig en stor glæde at få lov til at arrangere din
næste jagtrejse til Polen.
			Tue Bech-Hansen, Indehaver

