Tilbuds nr PB10

Fastpris tilbud på bukkejagt i Polen
I brunsten uge 30 -31 eller 32

På reviret skydes normalt mellemstærke
bukke området ligger mellem Wroclaw og Opole, og er
et stort revir på 8510ha med 2321ha skov.
Området er fladt med bløde bakker, enge, marker med forskellige
afgrøder og små skove. Reviret ligger240 km fra den tyske grænse
ved Forst.
Med privat indkvartering midt på reviret kat S
I kan jagte fra 4 til 5 jægere på dette skønne revir nær
Skoki. Det er ikke unormalt at man kan nedlægge
4 to 6 bukke på 3 dages jagt. Der skydes 120 bukke hvert
år på reviret. Sidste år blev der skud 20 bukke på

225,243,315,224,233,310,320,292,285,354,282,248,322,328,359,432,285,31
5,248,279g af 4 jægere fra Nika.

3 Dages Jagt i dobbeltværelse kost og logi Kat S
.
3 dages
jagt inkl. 6 Purch
Pris pr. jæger
2.999,00,-kr
Arrangementet omfatter:
3 dages jagt.3 dages ophold.Fuld forplejning.
Tolk.Ophold i dobbeltværelse.rengøring af trofæer.
Ikke inkluderet:
Afskydning efter fastpris 2099 kr. pr. buk
Evt. vildsvin efter prisliste – 30%
Polsk voucher, administration, forsikring og Gebyr vedr. moms på
rejser 899 kr.
Kørsel i reviret (afregnes direkte i Polen30 - 35€ 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
www.nikajagtrejser.dk
e mail:nika@nikajagtrejser.dk
Tlf+4575245794
Fax+4575245725
Bank: Danske Bank
Reg.nr 9674Konto nr.0016659606

Tilbuds nr PB10
Tryk her for

Bestilling

Normal trofæafgifter i Polen
MUFLON
Fra 1 marts 2021 inkl. polsk moms KRONVILDT
Hjort – jagttid: ( 21.08 – 28.02.) Brunsttid: Vædder – jagttid: ( 01.10 – 31.01 ) Trofæ

RÅVILDT

Buk – jagttid:( 10 maj – 30 sept. )

Trofæ – opsats: brutto vægt hele kranie uden
underkæbe – 90 g.

Indtil 149 g .................................599 kr.
Fra 150 g – 199 g........................999 kr.
+ 11 kr. pr. g over 150 g
Fra 200 g – 299 g.....................1.549 kr.
+ 5,5 kr. pr. g over 200 g
Fra 300 g – 349 g.....................2.099 kr.
+ 37 kr. pr. g over 300 g
Fra 350 g..................................3.949 kr.
+ 69 kr. pr. g over 350 g
550 g max pris.
Anskydning af råbuk ...............1.999kr.

Rå og lam ( jagttid 01.10 – 15.01)

Rå og lam....................................429 kr.

Rå og lam ( jagttid 01.10 – 15.01)

Rå og lam....................................429 kr.

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..................................4.499 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 ................1.299 kr.
Fra 40 kg – 49,99 kg ................1.499 kr.
Fra 50 kg – 59,99 kg ................2.099 kr.
Fra 60 kg – 69,99 kg ................2.299 kr.
Keiler, og unggrise fra 70 kg ..3.199 kr.
So fra 70 kg ............................3.499 kr.
So fra 80 kg ............................3.699 kr.
Anskydning ................................899 kr.

( 15.09 – 05.10 )
Trofæ – gevir + grandel.
Anbefalet mindst 5 dage.
Trofævægt med kranie uden underkæbe
(ikke afsavet)
Spidshjort op til 25 cm ......... 1.199 kr..
Indtil 1,99 kg ........................ 2.799 kr.
Fra 2 kg – 2.49 kg ................ 4.799 kr.
Fra 2.50 kg – 2.99 kg ........... 5.899 kr.
Fra 3.00 kg – 3.49 kg ........... 6.999 kr.
Fra 3.50 kg – 4.99 kg ........... 7.499 kr.
+ 6,66 kr. pr. 0,01 kg over 3,50 kg
Fra 5,00 kg – 5.99 kg ........... 8.499 kr.
+ 28 kr. pr. 0,01 kg over 5,00 kg
Fra 6.00 kg – 6.99 kg ......... 11.299 kr.
+ 37 kr. pr. 0,01 kg over 6,00 kg
Fra 7.00 kg – 7.99 kg ......... 14.999 kr.
+ 80 kr. pr. 0,01 kg over 7,00 kg
Fra 8.00 kg
22.999 kr.
+ 119,00 kr. pr. 0,01 kg over 8,00 kg
Anskydning
3.999 kr.

Hind og kalv (jagttid 29.09 – 20.01 )
Hind/ kalv................................ 750 kr.
Hind på OHZ........................... 999 kr.
Kalv på OHZ........................... 899 kr.

SIKA

Hjort – jagttid: ( 01.10 – 15.01 ) Trofæ –
gevir.
Anbefalet mindst 5 dage.

hjort ...................................... 9.999 kr.
anskydning ........................... 3.999 kr.
Hind og kalv - jagttid(01.10 – 15.01)
Hind / kalv............................... 598 kr.

Prisliste Polen
DÅVILDT

Hjort – jagttid: ( 01.10 – 31.01)

Brunsttid: ( 20.10 – 10.11 ) Trofæ –
gevir.
Anbefalet mindst 5 dage.
Trofævægt med kranie uden underkæbe
(ikke afsavet)
Fra 0 kg – –1,49 kg ............. 3.3 99 kr.
Fra 1,50 kg – 2,49 kg .......... 3.9 99 kr.
+ 2 kr. pr. 0,01 kg over 1,50 kg
Fra 2,50 kg – 2,99 kg ...........6,599 kr.
+ 2 kr. pr. 0,01 kg over 2,50 kg
Fra 3,00 kg ..........................7,.999 kr.
+ 1 ,00 kr. pr. 0,01 kg over 3,00 kg
Anskydning ......................... 3.8 99 kr.

Då og kalv – Jagttid ( 01.10 – 15.01)
Hind/ kalv...................... 899 kr.

– Horn og skind.
Anbefalet mindst 5 dage.

Til 59 cm
5.499 kr.
Fra 60 cm – 69,9 cm
5.999 kr.
+ 55.00 kr. pr. 1 mm over 60 cm
Fra 70 cm – 79,9 cm............ 9.999 kr.
+ 130 kr. pr. 1 mm over 70 cm
Fra 80 cm ......................... 22.999 kr.
+ 175 kr. pr. 1 mm over 80 cm
Anskydning .......................... 6.499 kr.
Hundyr -jagttid (01.09 – 28.02) hundyr
..................................... 699 kr.

SMÅVILDT
Ræv ............................................. 0 kr.
Hare......................................... 190 kr.
Gæs ......................................... 150 kr.
Fasan Klapjagt......................... 128 kr.
Fasan vilde kokke ................... 169 kr.
Agerhøns ................................. 250 kr.
Ænder ........................................ 88 kr.
Sneppe..................................... 130 kr.
Ringdue ..................................... 30 kr.
Anskudt og ikke fundet småvildt betales
som skudt vildt.

