
 
 

 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

Tilbuds nr. PB2 
Bustur fra Sjælland 11 maj 2022 på bukke 
jagt i Polen 
Igen i 2020 kører vi til Polen med bus for at komme på bukkejagt,   
Revirerne, der skal jages på, er beliggende i den nordvestlige del 
af Polen. Nærmere betegnet omkring Kozalin/Slupsk/Pila.  
Vi rejser fra Danmark tidligt den 11 maj 2021. Vi vil samle op 
langs motorvejen på Fyn/Sjælland de steder hvor der er behov for 
det. Vi sejler med færgen Gedser -Rosstock kl. 07,00  
Der vil blive holdt passende med pauser under vejs. Vi forventer 
ankomst til grænseovergangen mellem Tyskland og Polen ca. kl. 
11.00.  
Herefter fortsætter vi imod revirerne, vi forventer at være ved det 
første revir/afhentningssted ca. kl.14.00.  
I reviret vil, I blive modtaget af jeres tolk samt jeres jagtfører, 
tolken er til stede for at være behjælpelig med oversættelser af evt. 
spørgsmål vedr. forløbet af jagtdagene osv. Bussens størrelse 
vælges ud fra antal deltagere på turen.  
Der indkvarteres 2-6 jægere pr. revir.  
Efter ankomst i reviret vil der blive serveret mad. Værelset, 
hvorpå I skal bo, fremvises og der pakkes ud.  
Efter dette vil der blive afholdt et møde, hvor jeres jagtfører vil få 
at vide, om I ønsker at pürsche meget, side i hochsits eller lign. 

            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

3 Dages Jagt i dobeltværelse kost og logi Kat S  
3 dages jagt incl. 6 Purch bus fra Sjælland – revir i 
Polen. Pris pr. jæger 4599,00,-kr  
Arrangementet omfatter:  
3 dages jagt.3 dages ophold. Fuld forplejning. Bus til og fra Polen, 
Tolk. Ophold i dobbelt værelse. rengøring af trofæer.  
Ikke inkluderet:  
trofæer efter vedlagte meget billige prisliste  
Evt. vildsvin efter prisliste  
Polsk voucher, administration, forsikring og Gebyr vedr. moms på 
rejser 899 kr.  
Kørsel i reviret (afregnes direkte i Polen35 - 40€ pr purch.)  
Evt. enkel værelse. Drikkepenge .  
Trofæer kan afregnes efter  nedenstående prisliste, 
fastpris 2299kr.pr.buk eller  
Specialprisliste med 5 faste priser. 
 
Afregning formen står i det konkrete tilbud 
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www.nikajagtrejser.dk 
e mail:nika@nikajagtrejser.dk 
Tlf+4575245794 
Fax+4575245725 
Bank: Danske Bank 
Reg.nr 9674 
Konto nr.0016659606    
 

Den 11 maj om aften vil der være første pürsch/anstand. Der 
jages den 12 - 13 morgen og aften og den 14 maj  om morgenen, 
dette giver i alt 6 pürsch på buk og vildsvin.  
Vi fordeler jægerne, på revirer efter de af jægerne ønskede trofæ 
størrelser.  
Den 14 maj kører vi fra revirerne imod Danmark, når trofæerne 
er vejet og protokollen underskrevet, vi forventer ankomst 
Danmark ca. kl. 23.00. 
 

Tryk her for 

Bestilling 
 

http://www.nikajagtrejser.dk/
https://www.nikajagtrejser.dk/bestilling/


 
Normal trofæafgifter i Polen 
fra 1 marts 2022 inkl. Polsk 
moms. 
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 ...............2.199kr. 

 
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................4.499 kr. 
+ 30 kr. for hvert 1 mm over 14cm 
fra 16 cm..................................5.099 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............................ 899 kr. 
Fra 30 kg – 39,99 kg ................1.399 kr. 
Fra 40 kg – 49,99 kg ................1.499 kr. 
Fra 50 kg – 59,99 kg ................2.299 kr. 
Fra 60 kg – 69,99 kg ................2.499 kr. 
Keiler, og unggrise fra 70 kg ..3.599 kr. 
So fra 70 kg ............................3.999 kr. 
Anskydning ..............................1099 kr. 
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