Tilbud på bukkejagt i Polen til sæsonen 2017
Reviret, hvorpå der kan jages er beliggende nord øst for
Wroclaw. Området ligger fra ca. 230 km fra grænseovergangen
Cottbus/Forst. Eller ca. 70 km fra lufthavnen i Wroclaw.
Reviret er på 7.500 ha, deraf er ca. 3.000 ha skov, resten er
marker, engdrag samt større og mindre remiser.
Reviret er kendt for at der skydes mange bukke imellem 250450 g det kan dog ikke udelukkes af større bukke kan
forekomme, lige pludseligt kan der stå en buk, som ingen
tidligere har set i området.
Der skydes ca. 40 råbukke i reviret hvert år. Der vil også være
gode mulighed for, at nedlægge vildsvin i forbindelse med
bukkejagten. Der skydes ca. 200 vildsvin i området hvert år.
Indkvarteringen vil være privat hos skovfogeden i naboreviret
som der jages i se billede for indkvartering, der er her mulighed
for grill, hygge med mere, stedet ligger i meget stille og rolige
omgivelser. Der vil fra køkkenet blive serveret rigeligt med god
mad og drikke fra det polske køkken en helt oplevelse i sig selv.
4 opholdsdage, ophold i Kat. 1 i dobbeltværelse
fuld forplejning
4 jagt dage (8 pürsch)
Jagtføring 1:1, trofæbehandling
I alt pris
4.450,- kr. pr. jæger.
Afskydning efter disse faste priser:
Alle råbukke optil 200g 1.400,-kr. pr. stk.
200-249g 1.890,-kr. pr. stk.
250-349g 2.390,-kr. pr. stk.
350-399g 3.450,-kr. pr. stk.
400g eller større 4.950,-kr. pr. stk.
Ikke inkluderet: alkoholiske drikkevarer, voucher og
administrationsgebyr 950,-kr, enkeltværelse 165,-kr pr. dag,
drikkepenge, kørsel i reviret afregnes direkte 50 Euro pr. jagtdag, transport til og fra Polen, rejse- og
afbestillingsforsikring.
Ved ulige antal jægere skal 1 betale for enkeltværelse.
I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser
I tilfælde af evt. spørgsmål, er I meget velkommen til at kontakte kontoret på tlf. nr. 23452694
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Trofæ priser – Polen i 2017
Kronhjort

Kr.

0,00-1,99 kg
2,00-2,99 kg
3,00-3,49
3,50-4,99
5,00-5,99
6,00-6,99

kg
kg
kg
kg

7,00 og derover

Tillæg
-

+39,00 pr. 10 g

Råbukke
0 - 149 g
150 - 199 g
200 - 299 g
300 - 349 g
350 - 399 g
400 >
Parykbuk
Anskydning:

+133,00 pr. 10 g

Råbuk

2.950,6.100,7.350,8.300,10.100,13.750,17.850,-

+ 21,00 pr. 10 g
+ 37,50 pr. 10 g

Råer og lam

Kr.
690,1.100,1.795,2.190,3.550,6.250,24.950,1.750,-

Tillæg
+ 8,50 pr. g o/150g
+ 8,50 pr. g o/200 g
+ 42,00 pr. g o/300 g
+ 70,00 pr. g o/350 g
+ 85,00 pr. g o/400 g

(råbuk i fredningstid
3000PLN)

425,-

Anskydning:
Sikahjorte spørg
efter tilbud

Kronhjort

5.000,-

Hinder og kalve
Dåhjort
0,00-1,49 kg

725,Kr.
3.400,-

Tillæg

1,50-2,49 kg

4.200,-

2,50-2,99 kg
3,00 kg og derover
Anskydning:
Dåhjort
Dåer og kalve

Mufloner
Op til 60 cm

Kr.
6.950,-

+ 40,00 pr. 10 g o/ 1,5
kg

60 - 69 cm

6.950,-

+ 59,- pr.mm o/60 cm

6.250,-

+ 22,00 pr. 10 g o/ 2,5
kg

70 og derover

12.900,-

+ 186,- pr.mm o/70 cm

7.850,-

+ 107,00 pr. 10 g o/
3,0 kg

Anskydning
4.250,695,-

Skin af vildsvin 90,kr. pr. kg

Småvildtjagt
Fasan

Kr.
118,-

Agerhøne/Sneppe

210,-

Tillæg

Tillæg

6.950,-

Vildsvin
keilere, orner
120 - 159 mm

Kr.
4.350,-

160 - 200 mm

4.950,-

Unggrise, søer og
keilere
0,00 - 29,99 kg
30,00 - 39,99 kg
40,00 - 49,99 kg
50,00 - 69,99 kg
70,00 kg og over
Søer over 60 kg

850,1.480,1.680,2.480,3.480,3.800,-

Søer over 80 kg
Anskydning

4.250,850.-
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Tillæg

+ 125,- pr.mm o/160 cm
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