Igen i 2021 kører vi til Polen med bus for at komme på hjortejagt. Der
vil være konsulenter med som rejseledere på hele turen, både til og
fra Polen. Bussen starter i København og en anden bus starter i
Vestbjerg nord for Ålborg. De 2 busser mødes i Kolding, hvorefter
man kører samlet i en bus til Polen.
Rejselederne sørger for
alle papirer ved grænsen,
pauser under turen, kaffe,
øl og vand til de, som
måtte bliv tørstige.
Ligeledes er de
behjælpelig med evt.
spørgsmål i og vedr.
revirerne.
Revirerne, hvori der skal
jages, er beliggende i den
sydvestlige del af Polen.
Vi rejser fra Danmark
natten imellem den 21.22. september 2020. Vi vil
samle op langs
motorvejen de steder,
hvor der er behov for det. Vi forventer at passere den dansk/ tyske
grænse ca. kl. 03.00.
Der vil blive holdt passende med pauser under vejs. Vi forventer
ankomst til grænseovergangen mellem Tyskland og Polen ca. kl.
09.00. Herefter fortsætter vi imod revirerne.
I reviret vil I blive modtaget af jeres tolk og jeres jagtfører. Tolken vil
være til stede for at hjælpe med oversættelser af evt. spørgsmål vedr.
forløbet af jagtdagene osv. Bussens størrelse bestemmes ud fra
antallet af deltagere på turen.
Der indkvarteres 2-6 jægere pr. revir. Revirerne udvælges efter den
størrelse kronhjort, som den enkelte jæger ønsker. Der er mulighed
for revirer, hvor hjortenes gevirer vægtmæssigt ligger i intervallet ca.
4-10 kg.
Derfor er det vigtigt allerede ved bookingen at oplyse hvilken
størrelse hjort, man ca. vil prøve at jage.
Efter ankomsten 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 bl.a. skal
opdateres på, om I ønsker at pürsche meget, sidde i hochsitz eller lign.
Der vil før jagten blive mulighed for kontrolskydning.
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Den 22. september aften afvikles første pürsch/anstand. Der jages
herefter den 23. -24. og 25. september morgen og aften og den 26.
september om morgenen. Dette giver i alt 8 x pürsch på kronhjort,
buk, dåhjort og vildsvin.
Senere den 26. september kører vi fra revirerne imod Danmark, når
trofæerne er vejet, og protokollen underskrevet. Vi forventer
ankomst til Danmark ca. kl. 23.00.
Inkluderet i Prisen er:
● 1 kronhjort optil 5 kg
● 4. Opholdsdage i dobbeltværelse.
● 4. Jagtdage, 8 pürsch
● Jagtføring 1:1
● Fuld forplejning

Pris pr. jæger KUN 12.990,- kr.
(enkelte revirer tillæg 1.000,-kr.)
Ikke inkluderet: Alkoholiske drikke, evt. enkeltværelse tillæg
185,- kr./nat, drikkepenge, kørsel afregnes lokalt med en fast pris
pr. dag pr. jæger på 50,- euro, voucher og administrationsgebyr
950,- kr., Bustransport Danmark/Polen t/r 1.495,-kr., evt. jagtrejseog afbestillingsforsikring.
Slutfregningen for trofæet af den først nedlagte hjort
fastlægges således:
Der betales et tillæg, hvis den protokolførte gevirvægt
af denne hjort, hvis den overstiger de 5 kg., der er inkluderet i
prisen.
I givet fald betales differencen/overvægten i henhold til
nedenstående prisliste.
Hvis der ikke nedlægges nogen hjort, refunderer vi 6.650,- kr.
Ved en evt. gevirvægt under 3,5 kg. af den først nedlagte
hjort refunderer vi 2.050,- kr.
Yderligere nedlagte hjorte og/eller vildsvin afregnes efter nedenstående prisliste.
Ved tilmelding betales der et depositum på 3.500,- kr.
Restdepositum erlægges senest 60 dage før afrejse.
I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser.
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Trofæpriser kron- og dåhjort - Polen.
Kronhjort:
Pris:
Tillæg:
0,00 til 1,99 kg.
2.950,- kr.
Ingen.
2,00 til 2,99 kg.
6.100,- kr.
Ingen.
3,00 til 3,49 kg.
7.350,- kr.
Ingen.
3,50 til 4,99 kg.
8.300,- kr.
+ 21,- kr. pr. 10gr.o/3,50 kg.
5,00 til 5,99 kg.
9.950,- kr.
+ 37,50 kr. pr. 10 gr. o/5,00 kg.
6,00 til 6,99 kg.
12.950,- kr.
+ 39,- kr. pr. 10 gr. o/6,00 kg.
7,00 kg. og opefter
16.850,- kr.
+ 117,- kr. pr. 10 gr. o/7,00 kg.
Kronhind og kalv
890,- kr. pr. stk.
Ingen.
Anskydning
5.000,- kr.
Ingen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dåhjort:
0,00 til 1,99 kg.
3.400,- kr.
Ingen.
1,50 til 2,49 kg.
4.200,- kr.
+ 40,- kr. pr. 10 gr. o/1,50 kg.
2,50 til 2,99 kg.
6.250,- kr.
+ 22,- kr. pr. 10 gr. o/2,50 kg.
3,00 kg. og opefter
7.950,- kr.
+ 107,- kr. pr. 10 gr. o/3,00 kg.
Då og kalv
795,- kr. pr. stk.
Ingen.
Anskydning
4.250,- kr.
Ingen.

Trofæpriser råbuk og muflon - Polen.
Råbuk:
Pris:
Tillæg:
0 til 149 gr.
690,- kr.
Ingen.
150 til 199 gr.
1.100,- kr.
+ 8,50 kr. pr. 1 gr. o/150 gr.
200 til 299 gr.
1.695,- kr.
+ 42,- kr. pr. 1 gr. o/200 gr.
300 til 349 gr.
2.390,- kr.
+ 70,- kr. pr. 1 gr. o/300 gr.
350 til 399 gr.
4.550,- kr.
+ 70,- kr. pr. 1 gr. o/350 gr.
400 gr. og opefter
7.250,- kr.
+ 85,- kr. pr. 1 gr. o/400 gr.
Parykbuk
24.950,- kr.
Ingen.
Anskydning
1.750,- kr.
Ingen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muflon:
0 til 59 cm.
7.950,- kr.
Ingen.
60 til 69 cm.
7.950,- kr.
+ 59,- kr. pr. mm. o/60 cm.
70 cm. og opefter
13.900,- kr.
+ 186,- kr. pr. mm. o/60 cm.
Får og lam
695,- kr. pr. stk.
Anskydning
7.950,- kr.
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Trofæpriser vildsvin - Polen.
Vildsvin Keilere :
Pris:
Tillæg:
120 til 159 mm.
4.350,- kr.
Ingen.
160 til 199 mm.
4.950,- kr.
+ 125,- kr. pr. mm. o/160 mm.
200 mm. og opefter
9.825,- kr.
+ 135,- kr. pr. mm. o/200 mm.
Anskydning
990,- kr.
Ingen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Keilere u/120mm, Søer og unggrise :
0,00 til 29,99 kg.
990,- kr.
Ingen.
30,00 til 39,99 kg.
1.590,- kr.
Ingen.
40,00 til 49,99 kg.
1.690,- kr.
Ingen.
50,00 til 69,99 kg.
2.790,- kr.
Ingen.
70,00 kg. og opefter
3.680,- kr.
Ingen.
Søer o/ 60,00 kg.
3.990,- kr.
Ingen.
Søer o/ 80,00 kg.
4.490,- kr.
Ingen.
Anskydning
990,- kr.
Ingen.
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