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Drivjagt på Czajka Tychowo. 
 
Reviret Czajka Tychowo er på 10.190 ha hvoraf 
de 9.380 ha er skov. Reviret er beliggende sydvest 
for Koszalin, ca. 160 km øst for 
grænsenovergangen ved Stettin. Der afholdes 
årligt 2 drivjagter; en i november/december og en 
i januar. Begge er 3-dages jagter for min. 15  
jægere. 
Jagten er ledig i perioden 1.-10. januar 2018. 
 
Indkvarteringen vil være på pensionat med gode 
rummelige værelser og god traditionel polsk mad. 
 
Der er en årlig afskydning af 40 kronhjorte, 70 
hinder/kalve, 280 vildsvin, 50 bukke og 75 
råer/lam 
 
 
 
Fastpris arrangement 
 
 
Pris pr. jæger dkr.  13.495,- 
 
 
 
 

 
 
 



Opdateret 21-06-2017 
 
 

LB Jagtrejser, Lindum Søvej 15, DK-8830 Tjele  
LB@LBJagtrejser.dk, www.lbjagtrejser.dk, tlf. 26 23 67 21, Rejsegarantifonden nr. 1941 

Vammen Andelskasse, Reg. nr. 5979 konto nr. 1033521 

 
 
Prisen inkluderer: 

 Alle svin, også keilere.  
 6 kronhjorte op til 5 kg  
 Hinder/kalve og råer/lam. (Rå/lam tæller med 0,5 stk vildt) 
 6-10 drev pr. dag inklusiv drivere og hunde. 
 Al transport under jagten. 
 Præparation af trofæer.  
 Fuld kost og logi – frokost i skoven. 
 Engelsk eller tysk talende tolk. 
  

 Prisen er baseret på 37-49 stk. vildt eller min. 160 skud ved 15 jægere. 
 Er der nedlagt 22-36 stk. vildt og mindre end 180 skud ved 15 jægere vil der være 

en tilbagebetaling på dkr. 900,- pr. jæger og er der skudt mindre end 22 stk. vildt og 
mindre end 180 skud afregnes turen efter prisliste (dkr. 6.495,- + nedlagt vildt efter 
prisliste). 

 Anskudt vildt tæller som nedlagt vildt. 
Tillæg:  

- Ved hjorte inkl. i fastprisen over 5 kg afregnes de ekstra gram med 50 % af prislisten. 
- Hvis der nedlægges 50-58 stk. vildt samlet over de 3 jagtdage, vil der være et tillæg på dkr 

1.400,- pr. jæger. 
- Hvis der nedlægges 59-66 stk. vildt vil tillægget være dkr. 2.500,- pr. jæger. 
- Hvis der nedlægges 67 eller flere stk. vildt vil tillægget være dkr. 3.500,- pr. jæger. 
- Evt. ekstra hjorte, ud over dem som prisen inkluderer, afregnes efter prisliste. 
- Voucher/adm dkr. 400,- pr jæger. 
- Evt. enkeltværelse 150,- dkr pr. døgn pr. jæger. 
- Transport lufthavn-revir-retur 550.- pr jæger ved min 15 jægere 

 
Tilbudet er baseret på ankomst til aftensmad dagen før første jagtdag og afrejse efter morgenmad 
dagen efter sidste jagtdag.  
    

 
Med venlig hilsen 

 


