Tilbuds nr. PB11

Brunstjagt i Polen på store bukke efter 3 faste priser
I uge 30,31 eller 32 2021.
På reviret skydes normalt meget stærke
bukke Området ligger ved Lodz og er
et stort revir på 12364ha med 2651ha skov.
Området er fladt med bløde bakker, enge, marker med forskellige
afgrøder og små skove. Reviret ligger 150 km fra lufthavnen i
Warszawa.
Med indkvartering på en mindre pension. der lægger midt på reviret
I kan jagte fra 3 til 5 jægere på dette skønne revir nær
Lodz. Det er ikke unormalt at man kan nedlægge
4 to 6 bukke på 3 dages jagt. Der skydes 120 bukke hvert
år på reviret.
Afskydning sidste år
393,313,424,354,299,504,220,360,389,623,438,261,269,480,279,463,
356,243,347,421g

3 Dages Jagt i dobeltværelse kost og logi Kat S
3. dages jagt incl. 6 Purch
Pris pr. jæger
3.099,00,-kr
Arrangementet omfatter:
3 dages jagt.3 dages ophold.Fuld forplejning.
Tolk.Ophold i dobbeltværelse.rengøring af trofæer.
Ikke inkluderet:

Pris for afskydning op til 349g 2099 kr. 350 - 449 g 4299 kr. og
over 450 g 6499 kr.
Evt. vildsvin efter prisliste 30% rabat på vildsvin.

Polsk voucher, administration, forsikring og Gebyr vedr. moms på
rejser 899 kr.
Kørsel i reviret (afregnes direkte i Polen25€ pr purch.)
Evt. enkelværelse.Drikkepenge Kørsel til / fra Polen.
Ekstra jagtdag koster 999,-kr
Program for turen:
Dag 1: ankomst – og første jagt samme aften
Dag 2: jagt morgen & aften
Dag 3: jagt morgen & aften
Dag 4: jagt om morgen, og der efter
Udarbejdelse af protokol, og derefter afrejse fra reviret.
Ønskes ekstra opholdsdag uden jagt koster dette 649,-kr
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Bestilling

VILDSVIN

Keiler – jagttid: (01.04 – 28.02),
Trofæ - tænder.
fra 14 cm til 15.9 cm ................3.999 kr.
+ 25 kr. for hvert 1 mm over 14cm
fra 16 cm ..................................4.399 kr.
+ 125 kr. for hvert 1 mm over 16cm
Keiler (indtil 14 cm).
Ungsvin og søer

jagttid: (01.04 – 28.02).
Drivjagt: (01.10 – 15.01).
Søer med grise: (15.08 – 15.01).
Indtil 29,99 kg............................ 799 kr.
Fra 30 kg – 39,99 kg ................1.199 kr.
Fra 40 kg – 49,99 kg ................1.399 kr.
Fra 50 kg – 59,99 kg ................1.999 kr.
Fra 60 kg – 69,99 kg ................2.199 kr.
Keiler, og unggrise fra 70 kg ..3.099 kr.
So fra 70 kg .............................3.399 kr.
So fra 80 kg .............................3.599 kr.
Anskydning ............................... 899 kr.

