Polen

l Bukkejagt 2022 / 1 fastpris på veldrevet statsrevir

Prisen inkluderer:
• 3 dages ophold med fuld forplejning
• 6 outings med egen jagtfører
• Polsk jagttilladelse, forsikring & tolk
• Afkogning af trofæer
Tillæg:
• Buk uanset størrelse: 2.250,• Kørsel under jagten: 35€ pr outing
• Vildsvin prisliste 2022
• Momslovsgebyr 300,-

4.375 kr.

Polen

l Bukkejagt 2022 / 1 fastpris på veldrevet statsrevir
”Dejlig lodge i skoven og lækkert terræn”
”Her er styr på sagerne og der er meget vildt”
”Flotte fastpris bukke og gode guider”

Polen

l Bukkejagt 2022 / 1 fastpris på veldrevet statsrevir

Vil du på bukkejagt hvor der er 100% styr på sagerne, indkvartering i en meget hyggelig og privat lodge
på landet samt mulighed for flotte bukke på 1 fastpris? Så er dette veldrevne statsrevir helt sikkert noget
for dig. De råder over hele 10.400 hektar med en god blanding af marker, skov, brak og enge. Kvaliteten
på bukkene er middel til stærk fra 250 - 400 gr netto og ofte større, altså flotte, voksne 6-endere. Det er
ikke sjældent at vore gæster kommer hjem med en medaljebuk fra dette område og samtidig er der er en
fin afstand fra Danmark,
Afstanden til reviret er 790 km fra Padborg grænsen og 590 km fra færgen i Rostock.
Premieren i 2022 er 11.Maj. De ønsker 2-4 jægere og sælger op til 25 bukke til premieren
Vi du booke? Har du spørgsmål?
Thomas: +45 28252488 og mail thomas@globusjagtrejser.dk
Tue: +45 70707525 0g mail info@globusjagtrejser.dk

Thomas Møberg

l

Din rejsearrangør til Polen +4528252488

Jeg har mange års erfaring med jagt i Polen og ser altid
frem til at komme tilbage.
Glæder mig til at arrangere din næste jagtrejse.
thomas@globusjagtrejser og 28252488

Tue Bech-Hansen
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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

