Revirerne hvori drivjagten
foregår, er beliggende i det
sydvestlige Polen. ca. 240
km fra Grænseovergangen
Forst/Cottbus, umiddelbart
nordøst for Wroclaw. (se kort)

4 opholds-/jagtdage
6-10 drev pr. dag
pris fra 8.750,- kr.

Revirerne er på i alt ca. 14.850 ha, deraf er ca. 7.780 ha skov,
moser og våde områder og resten er marker. Der Jages 2 dage på
1 revir her må der kun skydes vildsvin samt 2 dage på andre
revirer hvor der må skydes i henhold til dagens parole også hvad
angår antal.
Indkvarteringen er privat hos skovfogeden som ligger
centralt i forhold til jagtområderne, der serveres her en god
og rigelig kost fra det polske køkken.
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. 550 vildsvin, ca.
100 stykker kronvildt, ca. 30 stykker dåvildt samt ca. 120
råer og lam samt ca. 90 bukke.
Inkluderet i Prisen er:
● 4. Opholdsdage i dobbeltværelse.
● 4. Drivjagtsdage med 6-10 drev pr. dag.
● Fuld forplejning både på indkvarteringen og i skoven.
● Transport under jagten i reviret.
● Afkogning af trofæer.

Der køres i egne biler til mødested, og der er
valgt forskellige revirer for at se om det kan
optimere jagten så meget som muligt.
Jagten afvikles i henhold til de enkelte dages
parole, dette gør sig også gældende hvad
angår afskydning af de forskellige vildtarter.

Pris pr. jæger
8.750,- kr. (ved minimum 14 jægere)
Afskydning efter gældende prisliste i pulje se nedenfor.

Som 1 depositum betales 3.500,- kr. pr.
jæger ved booking og 2. depositum 60 dage
før afrejse

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser
I Puljen for gruppen er alle vildsvin, hinder/kalve, råer/lam, dåer/dåkalve.
Kronhjort/dåhjort og evt. kastebuk, betales af den enkelte deltager.
Tillæg BONUSGEBYR: ved mere en 1,5 stk. vildt pr. jæger pr. dag
betales der et bonusgebyr på 390,-kr pr. jæger pr. dag, afregnes
dagsmæssigt. Denne bonus har ikke noget med drikkepenge at gøre.
Ikke inkluderet: alkoholiske drikkevarer, Voucher og administrationsgebyr 950,-kr, drikkepenge til tolk,
driverne og køkkenet, enkeltværelse 165,-kr. pr. opholdsdag, ekstra opholdsdag 790,-kr, jagtrejse og
afbestillingsforsikring.
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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.
10.100,- kr.
+ 37,50 kr. pr. 10 gr. o/5,00 kg.
6,00 til 6,99 kg.
13.750,- kr.
+ 39,- kr. pr. 10 gr. o/6,00 kg.
7,00 kg. og opefter
17.850,- kr.
+ 133,- 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
7.850,- 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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