Tilbud på stærke bukke

.
Polen - Jagt til Skandinaviens laveste priser i vores naboland
Polen er uden tvivl det bedst kendte jagtland blandt skandinaviske jægere. Vi har
aftale med en række revirer i Polen, som kan opfylde klubbens høje krav til kvalitet og
volumen. Bukkejagten har altid været mest besøgt, men jagt på kronhjort, dåhjort,
vildsvin og muflon er også en del af programmet. Et aspekt der har spillet en stor
rolle, er de lave flypriser, som betyder, at man for små penge kan nå revirer i den
syd/østlige del af Polen, hvor tingene mange steder foregår som i de gode gamle
dage. Vejene i Polen er blevet bedre og bedre. Vores revirer i Vestpolen nås i bil ved at
køre på de store tyske motorveje og så smutte indenfor i Polen, når man er sydlig nok.
100 km. mere eller mindre på de tyske motorvej spiller ikke den store rolle. Starter
man om morgenen ankommer man til de fleste revirer sidst på eftermiddagen og
allerede første aften er man på bukkejagt. Gæstfrihed og dejlig hjemmelavet mad er
stadig på programmet i Polen.
Polakkerne er som folk generelt meget venlige, humoristiske og gæstfrie. Der findes
mange store og vildtrige jagtområder i Polen. Landet er enormt og afvekslende.
Landskabernes karakter varierer meget. Man vil kunne komme til at jage på alle slags
revirer lige fra bløde, bakkede skove og agerbrugsområder i nordvest til jagt i de
bjergrige områder i det sydlige Polen. Vildtrigdommen i Polen er stor, og det skyldes
et samspil at flere faktorer. De væsentligste er nok, at enorme skovområder samt
udyrkede arealer grænser op til marker med en meget afvekslende og noget ueffektiv,
men meget vildtvenlig landbrugsdrift.

4 dages jagt:
4 dages ophold i dobbeltværelse med helpension, betales direkte til
hotel eller lodge ved ankomst, og kan ikke forudbetales til Sparta.

kr.

1.678,00

kr.

2.560.00

Anskudt buk kr. 1.875,00 vildt. Trofæpriser: Op til 349 gram kr. 2.175.
350 – 449 gram kr. 4.350,00. 450 gram og op kr. 6.750,00
Med i jagtprisen: Jagtføring 1:1, polsk jagttegn og jagtforsikring, tolk, samt afkogning af
trofæer. Tillæg for enkeltværelse kr. 600,00.
Priserne inkluderer ikke trofæafgifter for nedlagt eller anskudt vildt, alkoholiske drikkevarer,
drikkepenge, kørsel i revirets biler, transport fra Danmark – reviret t/r og personlige
forsikringer. Der beregnes forskellige mindre beløb for skind og kød, hvis man ønsker at købe.
Priser oplyses gerne.
Kørsel i revirets biler: Der betales en fast pris på 25-30 EUR pr. pürsch til jagtguiden, uanset
hvor mange km. der køres i revirets biler.
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