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Samle Drivjagt ved Koszalin 

 

Placering: Sydvest for Koszalin ca. 170 km 

fra grænseovergangen Szczecin  

Antal jægere: Et hold på 12 jægere.  

3 dages jagt med ankomst 15. oktober og 

afrejse 19. oktober efter morgenmad. 

Til afskydning: min 8 kronhjorte ubegrænset 

vildsvin, hind, kalv, rå og lam ifølge 

afskydningsplan samt rovvildt. 

Indkvartering: Jagthus  

Turen arr. som samletur hvor man kan 

tilmelde sig enkeltvis eller grupper. 

Brian er selv med på turen. 

 

Fastprisarrangement: 

3 dages jagt inklusive ophold med helpension 

Dkr. 12.995,-  

Prisen inkluderer: 

▪ Hind/kalv, rå/lam, vildsvin samt rovdyr.  

▪ 8 kronhjorte op til 5 kg.  

▪ Optil 10 drev pr. dag inklusive drivere 

og hunde.  

▪ Al transport under jagten. 

▪ Preparation af trofæer. 

▪ Fuld kost og logi – frokost i skoven. 

▪ Engelsk eller tysk talende tolk. 

➢ Prisen er baseret på optil 40 stk. vildt. Anskudt vildt tæller som nedlagt (rovvildt 

tæller ikke). 

➢ Er der nedlagt mindre end 21 stk. vildt afregnes turen efter prisliste. (6.495.- + 

nedlagt vildt) 

➢ Nedlægges der mere end 40 stk. vildt er der en ekstra betaling på dkr. 1.500.- pr. 

jæger. 

Tillæg:  

- Hvis nogle af de 8 hjorte, der er inkluderet i fastprisen, vejer over 5 kg 

afregnes diff. fra de 5 kg efter prislisten -50%. Evt. ekstra hjorte, ud over de 8 

som prisen inkluderer, afregnes efter prislisten.  

- Voucher adm. dkr. 400,- pr. jæger 

- Keiler over 16 cm afregnes med tillæg på dkr 1000.-  

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

jagtdag. 
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