Polen hjortejagt Miedzyborz
Her kan dine drømme blive virkelighed
Revirerne hvorpå der kan jages ligger ikke langt fra byen
Miedzyborz. Revirerne er beliggende ca. 70 km nordøst for
Wroclaw
Jagten på disse revirer er meget spændende, da de har en
meget afvekslende biotop, med mange forskellige afgrøder.
Ligeledes er der en del vådområder med enge og sivområder,
hvor hjortene ynder at holde til.
Der jages her på ca. 21.000 ha, deraf er ca. 11.500 ha skov,
resten er marker, engdrag samt større og mindre remiser.
Hjortene, som nedlægges er typisk imellem ca. 5-8,00 kg og
det gode ved hjortene i disse områder er, at de syner mere end
de vejer. Det kan naturligvis ikke udelukkes at større hjorte
kan forekomme. Der afskydes årligt ca. 40 kronhjorte i
revirerne.
I disse områder af Polen er brunsten normalt på sit højeste fra
ca. 20-30. september.
Indkvarteringen kan foregå på en pænt og meget hyggelig
pension, som ligger meget centralt i jagtområdet se billede
som eksempel. Der vil på stedet blive serveret rigeligt af den
gode polske mad.
Inkl. 1 kronhjort optil 5 kg
4 jagtdage (8 pürsch), jagtfører 1:1
4 dages fuld pension,
Ophold kat.1 i dobbeltværelse,
trofæbehandling
I alt pr. jæger. 12.950,- kr.
I tillæg hvis hjorten skulle veje mere end 5 kg, betales
differencen i henhold til prislisten.
Hvis det imod forventning skulle vise sig at hjorten skulle
være under 3,5 kg tilbagebetales der 2.200,-kr.
Hvis ikke der nedlægges hjort tilbagebetales der
6.950,-kr.
Yderligere afskydning efter prisliste.
Ikke inkluderet: alkoholiske drikke, enkeltværelse tillæg
185,-kr,- pr. dag, drikkepenge, kørsel i reviret (dette kan gøres
til fast pris pr. dag pr. jæger på 50 Euro) Voucher og
administrationsgebyr 950,-kr, jagtrejse- og
afbestillingsforsikring.
I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora
Jagtrejser.
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Polen hjortejagt Miedzyborz
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
119,00

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

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

