Polen Radomsko
Her kan dine drømme blive virkelighed
Reviret er i alt på ca. 8.790 ha, deraf er ca. 3.930 ha skov,
resten er marker, engdrag samt større og mindre remiser.
Reviret er meget afvekslende hvilket gør det utroligt
spændende at jage i dem.
I denne del af Polen er der endnu mange små marker og
mange små stykker med forskellige afgrøder.
I reviret er bukkene imellem 200 - 450 g. Der er også
mulighed for, at der kan skydes bukke over
450 g, dette kræver dog som vi alle ved jagtheld.
Der vil også være god mulighed for, at nedlægge vildsvin
i forbindelse med bukkejagten.
Indkvarteringen vil være ca. midt i reviret på en hyggelig
privat pension, hvor der er god mulighed for også at
kunne side udenfor og hygge. Der vil her blive serveret
rigeligt med god mad og drikke fra det polske køkken.
Der er plads til at 4 jægere, kan jage i reviret på samme
tid.
5 råbukke uanset størrelse
3 opholdsdage, ophold i Kat. 1 med fuld forplejning i
dobbeltværelse
3 jagtdage (6 pürsch)
Jagtføring 1:1, trofæbehandling
I alt pris
14.950,- kr. pr. jæger.
Tilbagebetaling af ikke nedlagte bukke 1.550,-kr.
Ekstra råbukke uanset størrelse 2.250,-kr.
Ikke inkluderet: alkoholiske drikkevarer, drikkepenge,
enkeltværelse 185,-kr pr dag, kørsel i reviret afregnes
direkte 50 Euro pr. jagtdag, voucher og
administrationsgebyr 950,-kr. pr. deltager, rejse- og
afbestillingsforsikring.
I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora
Jagtrejser
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Polen Radomsko
Her kan dine drømme blive virkelighed
Trofæpriser på råbukke og vildsvin
Råbukke:

Pris:

000 ~ 149 gr.
150 ~ 199 gr.
200 ~ 299 gr
300 ~ 349 gr.
350 ~ 399 gr.
400 ~ og op
Parykbuk

690,- kr.
1.100,- kr.
1.695,- kr.
2.190,- kr.
3.550,- kr.
6.250,- kr.
24.950,- kr.

Anskydning:
Råbuk
Rå og lam

1.750,- kr.
525,- kr.

Evt. tillæg:
+
+
+
+
+

8,50 kr. pr. gr. o/150 gr.
8,50 kr. pr. gr. o/200 gr.
42,- kr. pr. gr. o/300 gr.
70,- kr. pr. gr. o/350 gr.
85,- kr. pr. gr. o/400 gr.

Vildsvin:

Pris:

Keilere (orner):
120 ~ 159 mm.
160 ~ og længere

4.350,- kr.
4.950,- kr. +

Unggrise:
0,00 ~ 29,99 kg.
30,00 ~ 39,99 kg.
40,00 ~ 49,99 kg.
50,00 ~ 69,99 kg.
Over 70,00 kg.
Søer over 60,00 kg. :
60,00 ~ 79,99 kg.
Over 80,00 kg.
Anskydning :
Gælder alle vildsvin

Evt. tillæg:
125,- kr. pr. 1mm.
over 160 mm.

950,- kr.
1.480,- kr.
1.680,- kr.
2.480,- kr.
3.480,- kr.
3.990,- kr.
4.450,- kr.
950,- kr.

Revirets beliggenhed.
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