Polen

l Kronhjort uanset størrelse inkluderet!!!

Prisen inkluderer:
• 4 dages ophold med fuld forplejning
• 8 outings med egen jagtfører
• Polsk jagttilladelse, forsikring & tolk
• Afkogning af trofæ
• 1 kronhjort uanset størrelse
Tillæg:
• Kørsel under jagten: 35€ pr outing
• Vildsvin & råbuk: se næste side
• Momslovsgebyr 400,-

13.900 kr.

Polen

l

Kronhjort uanset størrelse inkluderet!!!

Tidligere gæster siger:
”Måske lidt heldige men vi fik virkelig DRØMME hjorte”
”Super hyggelig indkvartering og bedste mad vi har fået i Polen”
”Spændende oplevelse uden økonomisk frygt”

Polen

l Kronhjort uanset størrelse inkluderet!!!

Reviret er beliggende i det sydvestlige Polen ikke langt fra den tyske grænse.
De 19.600 hektar består af skov, lysninger, brak og marker som giver gode betingelser for
vildtet. Vi startede samarbejdet og i 2017 og siden da er der nedlagt mange flotte hjorte fra 4
til 7 kg+. Det bliver rost af tidligere gæster for den hyggelige indkvartering, gode mad og store
vildtbestand. Jagten kan kombineres med vildsvin og råbuk (betinget af afskudsplanen)
Man skal vælge denne tur hvis man vil kende prisen 100%. Godt nok er der både skudt ulige
22-ender (forsidefoto) og hjorte på mere end 8 kg men forvent en realistisk chance til pæne
hjorte omkring 5-6 kg, så bliver du ikke skuffet.
* Råbuk uanset størrelse: 2.200,- (betinget af kvoten) * Vildsvin (Keiler undtaget): 950,* Ekstra hjort: se næste side
* Ikke nedlagt hjort: 7.500,- retur
* BEMÆRK: Anskudt hjort er lig med nedlagt hjort. Nedlægges der efterfølgende en anden
hjort afregnes der 3.500,- for anskydningen

Prisliste

l Priser for ekstra hjort

•

Op til 1,99 kg

2.600,-

•

2,00-2,99 kg

5.600,-

•

3,00-3,49 kg

6.600,-

•

3,50-4,99 kg

7.100,- + 10,50,- pr. 10 g over 3,50 kg

•

5,00-5,49 kg

8.600,- + 32,50,- pr. 10 g over 5,00 kg

•

5,50-5,99 kg

10.300,- + 26,50,- pr. 10 g over 5,50 kg

•

6,00-6,99 kg

11.600,- + 40,- pr. 10 g over 6,00 kg

•

7,00-7,99 kg

15.600,- + 69,- pr. 10 g over 7,00 kg

•

8,00 kg

22.500,- + 105,- pr. 10 g over 8,00 kg

•

Anskydning

3.600,Trofævægten vejes med kranie uden underkæbe / Der tages forbehold for trykfejl
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Hyggelig jagtlodge i skoven

Kan kombineres med vildsvin på fastpris

Ulige 14-ender / 5,9 kg på fastpris

Kan kombineres med råbuk på fastpris

Flot fastpris hjort på 6,4 kg

Kompakt kronhjort på 5,7 kg

Thomas Møberg

l Din rejsearrangør til Polen

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 &
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

