Polen

l Bukkejagt 2022 / 2 fastpriser i flot terræn

Prisen inkluderer:
• 3 dages ophold med fuld forplejning
• 6 outings med egen jagtfører
• Polsk jagttilladelse, forsikring & tolk
• Afkogning af trofæer
Tillæg:
• Buk til 349 gr: 2.250,- / 350 gr+: 3.300,• Kørsel under jagten: 35€ pr outing
• Drikkepenge
• Momslovsgebyr 300,-

4.375 kr.

Polen

l Bukkejagt 2022 / 2 fastpriser i flot terræn
”SÅ flot område og mange gode bukke”
”Hyggelig indkvartering med masser af god mad”
”flotte bukke og smukt kuperet område til fair priser”

Polen

lBukkejagt 2022 / 2 fastpriser i flot terræn

Reviret er beliggende i det sydvestlige Polen i meget flotte og kuperede omgivelser
8.500 hektar med lidt skov, lysninger, brak og landbrugsarealer, som giver optimale betingelser for vildtet.
Der er lagt vægt på hyggelig indkvartering med god mad, flot natur og gode bukke på 2 fastpriser. Vi har
arbejdet med reviret i 5 år og vores gæster vender altid glade hjem.
Afstanden til reviret er 820 km fra Padborg grænsen og 660 km fra færgen i Rostock.
Premieren i 2022 er 11.Maj og reviret kan også bookes i brunsten slut Juli/start August. Der skal være 2
jægere pr hold og vi har 25 bukke til afskydning i 2022
Vi du booke? Har du spørgsmål? Skal vi sende dig billeder og mere info?
Thomas: +45 28252488 og mail thomas@globusjagtrejser.dk
Tue: +45 70707525 0g mail info@globusjagtrejser.dk

Thomas Møberg

l

Din rejsearrangør til Polen +4528252488

Tue Bech-Hansen

l

Din rejsearrangør til Polen +45 70707525

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

