Polen drivjagt Olesnica
Her kan dine drømme blive virkelighed
Revirerne, hvorpå drivjagten kan foregå, er
beliggende i det sydvestlige Polen. Revirerne ligger
ca. 290 km fra Grænseovergangen Forst/Cotbus,
umiddelbart øst for Wroclaw.
Revirerne er på i alt ca. 26.850 ha, deraf er ca.
13.950 ha skov, moser og våde områder og resten er
marker.
Revirerne har en meget god bestand af kronvildt,
vildsvin og råvildt, dette gør det altid spændende at
være på drivjagt i revirerne. I revirerne skydes der
årligt ca. 450 vildsvin, ca. 130 stykker kronvildt, ca.
150 råer/lam + lidt dåvildt.
Jagten afvikles i henhold til de enkelte dages parole,
dette gør sig også gældende hvad angår afskydning
af de forskellige vildtarter.
Der vil være 1 kronhjort som er inkl. i tilbuddet, fri
optil 5 kg på hver drivjagtsdag.
Der vil på denne drivjagt blive jaget i 3 forskellige
revirer.
Indkvarteringen kan være på hotellet som ses
nedenfor eller et af de andre hoteller i nærheden.
Inkl. 3 kronhjorte optil 5 kg
afskydning af vildsvin, inkl. alle keiler
Hinder/kalve, dåer og kalve, råer og lam (vigtigt,
råbukken er fredet), fri ræv og mårhund.
3 jagtdage med 4 dages ophold på hotel, Kat.1.
fuld forplejning, middag i skoven under jagten
ophold i dobbeltværelse, transport under jagten i reviret,
Pris pr. jæger 12.950,- danske kr. ved minimum 14 deltager
Ved flere end 40 stk. klovbærende vildt betales der 950,-kr.
Ved 50 stk. eller flere stykker vildt 1.900,-kr. Ved 60 stk.
eller flere stykker vildt 2.750,-kr. Ved 70 stk. eller flere
stykker vildt 3.650,-kr. Ved 80 stk. eller flere stykker vildt
4.650,-kr. Dette er ekstra tillæg pr. jæger ekstra pr. deltager
Ved større hjort end 5 kg på de 3 hjorte som er inkl. betales
differencen fra 5 kg og opefter efter prisliste
Yderligere hjorte efter prislisten nedenfor.
Ikke inkluderet: alkoholiske drikkevarer, Voucher og
administrationsgebyr 950,-kr, drikkepenge til tolk, driverne
og køkkenet, enkeltværelse tillæg 185,-kr. pr dag, jagtrejse og afbestillingsforsikring.
I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser.
Aurora Jagtrejser  Jomfrustien 4. 1. sal  Postbox 115  DK-6100 Haderslev
Tlf: +45 23 45 26 94  E-Mail: aurora@aurorajagtrejser.dk  www.aurorajagtrejser.dk
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1685

Polen drivjagt Olesnica
Her kan dine drømme blive virkelighed

Trofæpriser
Kronhjorte:

Pris:

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 op

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

Evt. tillæg:

+
+
+
+

21,00
37,50
39,00
135,00

kr. pr. 10 gr.
kr. pr. 10 gr.
kr. pr. 10 gr.
kr. pr. 10 gr.

Anskydning:
Kronhjort
Hind og kalv

7.000,- kr.
890,- kr.

Dåhjorte
0,00 - 1,49 kg
1,50 - 2,49 kg
2,50 - 2,99 kg.
Fra 3,00 kg
Då og dåkalv

3.400,- kr.
4.200,- kr
6.250,- kr
7.850,- kr
690,- kr.

+
+
+

22,- pr. 10gr. o/1,50 kg.
32,- pr. 10gr. o/2,50 kg.
107,- pr. 10 gr. 0/3,00 kg

Vildsvin:

Pris:

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

4.350,- kr.
4.950,- kr. +

Unggrise:
0,00 ~ 29,99 kg.
29,00 ~ 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
Rå og lam

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

950,- kr.
1.380,- kr.
1.480,- kr.
2.280,- kr.
2.950,- kr.
3.450,- kr.
3.850,- kr.
950,- kr.
390,- kr.

Revirets beliggenhed
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