
Opdateret 29-04-2017 
 
 

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 

 
 

Drivjagt samletur Knieja Gory 
 
Reviret Knieja Gory der bruges til denne samletur er 
beliggende i det nordlige Polen lidt vest for Koszalin.  
Knieja Gory råder over mere end 16.000 ha fordelt over 2 
områder, så jagten vil foregå med 2 dage på det ene og 1 
dag på det andet område.  
Der vil kunne skydes vildsvin, kronvildt (min. 3 
kronhjorte), evt. råvildt samt rovvildt. 
Der afskydes årligt 450 vildsvin, 110 stk. kronvildt samt 
135 stk. råvildt. 
Der er plads til max. 16 jægere på holdet. 
Jagten afholdes i perioden 24.-26. november 2017 med 
ankomst til aftensmad 23. november. 
Indkvartering vil være http://naturapolczyn.pl/ 
hvor der serveres traditionel polsk mad.   
 
 
Prisliste arrangement: 
3 dages jagt inklusiv 3 dages ophold med helpension 

  =       5 .995,- dkr 
Prisen inkluderer:  

 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.  

 
Ikke inkluderet i prisen: 
Afskydning efter jagtforenings prislisten. 
Der skydes i pulje uden hjorte og fredet vildt. 
Polsk voucher/adm 400,- dkr. pr. jæger. 
Evt. enkeltværelse 150,- dkr. pr. døgn 
Bustransport DK-Polen t/r dkr. 1.450,-  
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På dette revir nedlægges der normalt min. 1 stk. vildt pr. jæger pr. dag ved en normalt godt 
skydende gruppe. 
 
Tilbuddet er baseret på ankomst til aftensmad dagen før første jagtdag og afrejse efter aftensmad 
sidste jagtdag. Der laves fælles bustransport fra Jylland og der køres fra Tjele torsdag den 23. 
november 2017 kl. 03.30 og retur fra Polen søndag den 26. november kl. ca. 21.00. Transporten 
afregnes med kr. 1.450,- der betales kontant i bussen. Inkluderet i denne pris er morgenmad og 
kaffe i bussen samt drikkevarer (øl og sodavand) til alle under hele opholdet. 
  
 


