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Reviret hvorpå jagten kan foregå ligger syd for 

Gdansk og er på i alt 8.500 ha, deraf er 3.850 ha 

skov og resten er marker enge osv. 

Reviret består af en utrolig flot fauna, som 

veksler imellem skov, mange små søer, marker 

og enge.  

Der er en god bestand af vildsvin, dåvildt, 

råvildt og lidt kronvildt i reviret. 

Denne mangfoldige vildtbestand gør det til en 

kæmpe oplevelse at jage i reviret da der er 

mulighed for hele tiden at se mange af de 

forskellige arter. 

 

Indkvartering er på et lille hyggeligt hotel midt 

ude i naturen stedet er et pænt og utroligt 

hyggeligt og ligger i helt stille og rolige 

omgivelser  

 

Der vil på stedet blive serveret rigeligt af den 

altid gode og solide polske kost.  

Der vil være mulighed for vores gæster at skyde 

2-5 dåhjorte imellem ca. 2-4,0 kg.  

 

Der vil også kunne skydes vildsvin. Måske lidt 

råer og lam hvis dette er meddelt på forhånd. 

 

3 dages ophold og fuld forplejning og ophold i 

dobbeltværelse 

6 pürsch, jagtfører 1:1, tolk 

Trofæbehandling 

I alt 3.950,- kr. pr. jæger.  

 

Afskydning efter prislisten nedenfor.  

 

Ikke inkluderet: alkoholiske drikke, Polsk 

voucher/administrationsgebyr 950,-kr. pr. jæger, 

enkeltværelse 185,-kr pr. dag, drikkepenge, 

kørsel i reviret 50 Euro pr. dag (dette afregnes 

direkte i reviret til jagtførerne), jagtrejse- og 

afbestillingsforsikring. 

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for 

Aurora Jagtrejser 
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Trofæpriser  
 

Kronhjorte: Pris: Evt. tillæg: Vildsvin: Pris: Evt. tillæg: 

0,00 ~ 1,99 kg.   2.950,- kr.  Keilere (orner):   

2,00 ~ 2,99 kg.   6.100,- kr.       120 ~ 159 mm. 4.350,- kr.  

3,00 ~ 3,49 kg.   7.350,- kr.       160 ~ og længere 4.950,- kr. + 125,- kr. pr. 1mm.        

over 160 mm.   3,50 ~ 4,99 kg.   8.300,- kr.   +   21,00  kr. pr. 10 gr. 

5,00 ~ 5,99 kg.   9.950,- kr.   +   37,50  kr. pr. 10 gr. Unggrise:    

6,00 ~ 6,99 kg. 12.950,- kr.   +   39,00  kr. pr. 10 gr.   0,00 ~ 39,99 kg. 1.480,- kr.  

7,00 ~ og op 16.850,- kr.   + 135,00  kr. pr. 10 gr. 40,00 ~ 49,99 kg. 1.680,- kr.  

Anskydning:   50,00 ~ 69,99 kg. 2.480,- kr.  

Kronhjort 7.000,- kr.  Over 70,00 kg.  3.480,- kr.  

Hind og kalv    890,- kr.  Søer over 60,00 kg. :   

Dåhjorte   60,00 ~ 79,99 kg. 3.800,- kr.  

0,00 - 1,49 kg 3.400,- kr.  Over 80,00 kg. 4.250,- kr.  

1,50 - 2,49 kg 4.200,- kr      +  22,- pr. 10gr. o/1,50 kg. Anskydning :   

2,50 - 2,99 kg. 6.250,- kr      + 32,- pr. 10gr. o/2,50 kg. Gælder alle vildsvin    850,- kr.  

Fra 3,00 kg 7.850,- kr      + 107,- pr. 10 gr. 0/3,00 kg    

      

 

Revirets beliggenhed 
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