
Prisen inkluderer:
• 3 dages ophold med 1/2 pension
• 6 outings med egen jagtfører
• Polsk jagttilladelse, forsikring & tolk
• Afkogning af trofæer

Tillæg: 
• Råbuk uanset størrelse: 2.400,-
• Kørsel under jagten: 45 € pr outing
• Enkeltværelse 250,- pr nat
• Momslovsgebyr 400,-

Polen  l  Bukkejagt 2023 / 1 fastpris og ophold på flot palads

5.200 kr.



Polen lBukkejagt 2023 / 1 fastpris og ophold på flot palads

 ”Flotteste indkvartering nogensinde”

 ”Min kone elskede at være med på jagtrejse” 

 ”Lækker mad og SÅ flot indkvartering”

 ”Lækkert terræn og rigtig gode bukke på 1 fastpris”

 Tidligere gæster siger:



Siden 2017 har vi sendt jægere til dette skønne sted som er helt perfekt hvis du vil invitere din partner med 
til Polen. De 9500 hektar er et skønt og varieret terræn  med landbrugsarealer, brak, moser, skov m.m. 
Der er en tæt vildtbestand med masser af råvildt og en trofækvalitet noget over hvad man normalt ser på 
et fastprisrevir. De har styr på forvaltningen og derfor har vores tidligere hold også altid været heldige at 
hjemtage nogle virkelig gode bukke.
Indkvarteringen er et kapitel for sig selv. Her er indendør pool, spaområde, wellness og super lækker mad. 
Din partner vil elske bukkejagt efter denne tur. Afstanden er 680 km fra Padborg grænsen og 470 km fra 
færgen i Rostock.
Reviret kan bookes til premieren 11.Maj og i brunsten. Max 2 jægere og man deles om den samme guide, 
hvilket kan være en dejlig oplevelse sammen. 

Vi du booke? Har du spørgsmål? Ring bare og lad os få en snak om jeres næste bukkejagt :-)
Thomas: +45 28252488 og mail thomas@globusjagtrejser.dk

Tue: +45 70707525 0g mail info@globusjagtrejser.dk
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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



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

Tue Bech-Hansen  l  Din rejsearrangør til Polen +45 70707525


