Aurora Jagtrejser vil endnu engang, køre til Polen med bus for
at I kan jage den smukke og graciøse røde råbuk i deres brunst,
i august så er du til afslapning, hygge og god stemning med
ligesindet bukkejægere, så bør du ikke
snyde dig selv, for
denne mulighed for at komme på bukkejagt i Polen.
Der vil være konsulenter med som rejseledere på hele turen,
både til og fra Polen, de vil sørge for alle papirer ved grænsen,
pauser under turen, kaffe, øl og vand til dem, der måtte blive
tørstige. De er også behjælpelige med afklaring af evt.
spørgsmål i/ved revirerne osv. Der vil blive holdt passende
med pauser på turen t/r
Vi rejser fra Danmark om aftenen/natten 3-4 august, hvor vi vil
samle alle deltagere op langs motorvejene.
Der samles op fra København hen over Sjælland og Fyn til
Kolding og fra Vestbjerg i Nordjylland og ligeledes til Kolding
hvor der køres imod Padborg, vi forventer at køre over den
dansk/tyske grænse ca. kl. 01.00.
Efter nattens kørsel er Aurora Jagtrejser vært med frisksmurt
morgenbrød, morgenkaffe og en lille skarp til halsen i bussen.
Når bussen ankommer til Polen, vil jægerne blive sat af
forskellige steder, alt afhængig af hvilket revir der skal jages i.
Ved ankomst til indkvartering/revir, vil I blive modtaget af
jeres tolk, som vil være behjælpelig med oversættelser af evt.
spørgsmål vedr. forløbet af jagtdagene osv. hvorefter I vil få
anvist jeres værelser og få pakket ud. Derefter vil der blive
holdt et møde, hvor jeres jagtfører skal orienteres om, hvorvidt
I ønsker at pürsch, sidde i hochsitz eller lign. Før jagten vil der
være mulighed for kontrolskud, hvis dette ønskes.
Første pürsch finder sted om aftenen d. 4. august, og de
følgende tre dage jages der både morgen og aften.
Den femte og sidste dag jages der kun om morgenen, hvorefter
trofæerne vejes og der underskrives protokol.
Derefter den 8. august er der afgang imod Danmark.
Inkluderet i prisen:
4 jagtdage og 4 dages ophold og fuld forplejning
Jagtfører 1:1, tolk og trofæbehandling
Bustransport Danmark/Polen t/r i 4 stjernet bus, morgenmad i
bussen på udturen, fri kaffe, øl og vand på ud og hjemturen
I alt
6.150,- kr. pr. jæger
(nye pris pga. brændstoftillæg)
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Ikke inkluderet i prisen:
Alkoholiske drikke, drikkepenge, enkeltværelse 185,- kr. pr.
dag, voucher og administrationsgebyr 950,- kr., kørsel i
reviret fast pris pr. dag pr. jæger på 60 euro, jagtrejse- og
afbestillingsforsikring.
I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora
Jagtrejser
Vælg her de priser du gerne vil afregnes efter:
1 Fast pris pr. råbuk uanset størrelse i udvalgte revirer:
Alle bukke uanset str.
2.290,- kr. pr. stk.
2 Faste priser med prisloft gældende i udvalgte revirer:
Råbukke
0-349 gr.
2.290,- kr. pr. stk.
350 gr. og uanset str.
3.950,- kr. pr. stk.
3 Faste priser med prisloft gældende i udvalgte revirer:
Råbukke
0-349 gr.
2.290,- kr. pr. stk.
350-399 gr.
3.950,- kr. pr. stk.
400 gr. og uanset str.
5.850,- kr. pr. stk.
8 Faste priser med prisloft gældende i udvalgte revirer:
Råbukke
0-199 gr.
990,- kr. pr. stk.
200-249 gr.
1.890,- kr. pr. stk.
250-349 gr.
2.390,- kr. pr. stk.
350-399 gr.
3.950,- kr. pr. stk.
400-449 gr.
6.650,- kr. pr. stk.
450-499 gr.
7.950,- kr. pr. stk.
500-549 gr.
8.950,- kr. pr. stk.
550 gr. og uanset str.
10.950,- kr. pr. stk.
Prisliste vildsvin:
00-29,99 kg
950,-kr.
30-39,99 kg 1.380,-kr.
40-40,99 kg 1.480,-kr.
50-69,99 kg 2.280,-kr.
70 kg og mere 2.950,-kr.
So 60-79,99 kg
3.450,-kr.
So 80 kg eller mere 3.950,-kr.
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