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Hjortejagt i Polen fastpris – BUSTUR 
 15.-20. september 2018  

 

Er du til hygge og god jagt blandt 

ligesindede jægere må du ikke gå glip af 

denne mulighed for at komme på jagt i 

Polen med fælles bustransport DK-Polen 

t/r.  

Vi kører til Polen i bus efter brunsthjorte 

15.-20. september 2018. Bussen samler op 

ved motorvejen fra Hobro og ned gennem 

Jylland. Der køres i luxsus bus med god 

plads til jægere og bagage. Revirerne, der 

skal jages på, er beliggende i det 

nordvestlige Polen, dvs. vi krydser den 

polske grænse ved Stettin.  I Polen vil 

grupper af jægere blive læsset af og 

afhentet af polske jægere og tolke. Brian vil 

være rejseleder på denne tur og sørge for 

alt det praktiske i forbindelse hermed. 

Vi ankommer til revirerne i god tid således 

alle vil få mulighed for afslapning inden 

første pürsch. Det er muligt både for 

enkeltpersoner og grupper at tilmelde sig 

turen. 

Program: 
15. september 2018: Afrejse fra 
Lindum/Hobro ca kl. 20 (alt efter hvor 
mange tilmeldte) og opsamling ned gennem 
Jylland. 
16. september 2018: Ankomst til 
revirerne, første pürsch om aftenen. 
17.-19. september 2018: Jagt morgen og 
aften 
20. september 2018: Jagt om morgenen, afrejse efter protokolskrivning og morgenmad. 
Ankomst til DK sent om aftenen. 
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Ved tilmelding bedes oplyst: 

- Forventet antal hjorte og evt. bukke 

der ønskes nedlagt.  

- Evt. ønske om enkeltværelse. 

 

Fastpris tilbud:  

4 dages jagt og ophold med 

fuld forplejning, afskydning af 

1 kronhjort op til 4,99 kg 

Pris KUN: dkr. 12.995,- 
 

Prisen inkluderer: 
  

 4 dages jagt 1:1 (8 pürsch) 

 4 (5) dages ophold med fuld 

forplejning 

 1 hjort optil 4,99 kg 

 Ophold i dobbeltværelse 

 Tolk 

 Dansk rejseleder 

 Forplejning i bussen (sandwich, 

morgenmad og kaffe, øl/vand) 

 

Prisen inkluderer IKKE: 

 Trofæafgifter udover inkl. hjort op til 

4,99 kg. 

 Bustransport dkr. 1.495.-  

 Polsk voucher og administration dkr. 

400,- 

 Kørsel på reviret 30 euro pr pürsch 

 Hjort over 4,99 kg afregnes diff. efter prislisten, dog max. dkr. 7.500,-  

 Anskudt hjort = nedlagt hjort  

 Tilbagebetaling: manglende hjort dkr. 6.000,-  

                         Hjort 0-1,99kg dkr 4.000,- 

                         Hjort 2-3,5 kg dkr 1.400,- 

 Evt. drikkepenge  
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