Tilbud på bukkejagt i Polen til 2019
Reviret, hvorpå der kan jages ligger ca. 30 km øst for byen
Lodz. Man kører over grænseovergangen ved Frankfurt
Oder og der er motorvej det meste af vejen frem til området.
Reviret er i alt på ca. 5.790 ha, deraf er ca. 2.930 ha skov,
resten er marker, engdrag samt større og mindre remiser.
Reviret veksler imellem mindre og større marker med
mange små remiser hvilke gør at råvildtet trives godt i
området og alt dette gør det utroligt spændende at jage i og
der er en god råvildtsbestand.
I reviret skydes der bukke imellem 200 - 450 g. Der er også
gode muligheder for, at der kan skydes bukke over
450 g, dette kræver dog som vi alle ved jagtheld.
der er tidligere skudt meget fine bukke i dette område.
Der er ca. 20 bukke til afskydning.
Der er plads til 2 jægere på reviret.
Der vil også være meget gode muligheder for, at nedlægge
vildsvin i forbindelse med bukkejagten.
Indkvarteringen vil være ca. midt i reviret på en hyggelig
helt privat Pension som har en god gammel charme. Udenfor
er der forskellige steder hvor man kan sidde og slappe af.
Inklusiv:
5 råbukke uanset størrelse
3 opholdsdage, ophold i Kat. 1 i dobbeltværelse
fuld forplejning
3 jagtdage (6 pürsch) jagtføring 1:1
Trofæbehandling
Pris pr. jægere 13.950,-kr. pr. jæger.
Tilbagebetaling af ikke nedlagte bukke 1.450,-kr.
Ekstra råbukke uanset størrelse 2.290,-kr.
Afskydning af yderligere vildsvin efter prislisten nedenfor.
Ikke inkluderet: alkoholiske drikkevarer, drikkepenge,
kørsel i reviret afregnes direkte 50 Euro pr. jagtdag, voucher og administrationsgebyr 950,-kr. pr
deltager, enkeltværelse tillæg 165,-kr pr. dag, transport til og fra Polen, rejse- og
afbestillingsforsikring.
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Trofæ priser – Polen
Kronhjort
0,00 - 1,99 kg
2,00 - 2,99 kg
3,00 - 3,49 kg
3,50 - 4,99 kg
5,00 - 5,99 kg
6,00 - 6,99 kg
7,00 og derover
Anskydning:
Kronhjort
Hinder og kalve

Kr.
2.950,6.100,7.350,8.300,9.950,12.950,16.850,-

Tillæg
-

+ 21,00 pr. 10 g
+ 37,50 pr. 10 g
+ 39,00 pr. 10 g
+ 133,00 pr. 10 g

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

5.000,725,-

Kr.
690,1.100,1.695,2.190,3.950,7.850,24.950,-

Tillæg
+ 8,50 pr. g o/150 g
+ 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

1.750,- (Råbuk i fredningstid 3000 PLN)
425,-

Sikahjorte spørg efter tilbud
Dåhjort
0,00-1,49 kg
1,50-2,49 kg
2,50-2,99 kg
3,00 kg og derover

Kr.
Tillæg
3.400,4.200,- + 40,00 pr. 10 g o/ 1,5 kg
6.250,- + 22,00 pr. 10 g o/ 2,5 kg
7.850,- + 107,00 pr. 10 g o/3,0 kg

Mufloner
Op til 60 cm
60 - 69 cm
70 og derover
Anskydning

Anskydning:
Dåhjort
Dåer og kalve
Skin af vildsvin
Småvildtjagt
Fasan
Agerhøne/Sneppe

4.250,595,-

Vildsvin
keilere, orner:
120 - 159 mm
160 - 200 mm

90,- pr. kg
Kr.
118,210,-

Tillæg

Kr.
6.950,6.950,12.900,-

+ 59,- pr.mm o/60 cm
+ 186,- pr.mm o/70 cm

6.950,Kr.

Tillæg

4.350,4.950,-

+ 125,- pr.mm o/160 cm

Unggrise, søer og keiler:
0,00 - 29,99 kg
850,30,00 - 39,99 kg
1.480,40,00 - 49,99 kg
1.680,50,00 - 69,99 kg
2.480,70,00 kg og over
3.480,Søer over 60 kg
Søer over 80 kg
Anskydning

Tillæg

3.800,4.250,850,-
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