
Opdateret 28-05-2022 
 
 

LB Jagtrejser, Lindum Søvej 15, DK-8830 Tjele  

LB@LBJagtrejser.dk, www.lbjagtrejser.dk, tlf. 26 23 67 21, Rejsegarantifonden nr. 1941 

Danske Andelskassers Bank A/S, Reg. nr. 5979 konto nr. 1033521 

 
 

Drivjagt på Jurand 
 
Reviret er beliggende lidt nord øst for Koszalin.  
Reviret er især kendt for rigtig god afskydning af vildsvin 
på drivjagterne, ligeledes vil der normalt kunne afskydes 
6-8 kronhjorte/dåhjorte på 3 dages jagt. 
Der vil være afskydning af vildsvin, kronvildt, dåvildt og 
råvildt (alt afhængig af afskudsplanen). 
Der jages 3 dage på Jurand som er på 17.000 ha 
Antal jægere: Min. 16 jægere. 

Tidspunkt: 3 dages jagt 5.-8. januar 2023 med ankomst til 

reviret den 5. januar til aftensmad. 

 

Indkvartering: hotel http://www.hotelslawno.pl 

 

 

Fastprisarrangement: 

3 dages jagt inklusive ophold med helpension 

  

Pris pr. jæger dkr. 14.995,-  

 

Prisen inkluderer:  

▪ Alle svin 

▪ 2 Dåhjorte op til 2,5 kg  

▪ 5 kronhjorte op til 5 kg  . 4+ 

▪ Hinder/kalve og råer/lam, då/kalv. 

▪ 6-10 drev pr. dag inklusive 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 35-50 stk. vildt ved 15 jægere. 

➢ Er der nedlagt 23- 34 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 23 stk. vildt og 

mindre end 180 skud afregnes turen efter prisliste. (dkr. 7.495,- + afskydning i 

pulje) 

➢ Anskudt vildt tæller som nedlagt vildt. 

Tillæg:  

- Kronhjorte inkl. i fastprisen over 5 kg afregnes differencen med 50% af prislisten. 

- Dåhjorte inkl. i fastprisen over 2,5 kg afregnes differencen men 50% af prislisten. 

- Hvis der nedlægges 51-57 stk. vildt på de 3 jagtdage, vil der være et tillæg på dkr. 1.400,- 

pr. jæger. 

mailto:LB@LBJagtrejser.dk
http://www.lbjagtrejser.dk/
http://www.hotelslawno.pl/


Opdateret 28-05-2022 
 
 

LB Jagtrejser, Lindum Søvej 15, DK-8830 Tjele  

LB@LBJagtrejser.dk, www.lbjagtrejser.dk, tlf. 26 23 67 21, Rejsegarantifonden nr. 1941 

Danske Andelskassers Bank A/S, Reg. nr. 5979 konto nr. 1033521 

- Hvis der nedlægges 58 stk. vildt eller flere på de 3 dage vil tillægget være dkr. 2.450,- pr. 

jæger. 

- Evt. ekstra hjorte ud over de som prisen inkluderer, afregnes efter prislisten. 

- Voucher dkr. 400,- pr. jæger. 

- Evt. enkeltværelse dkr. 200,- pr. døgn. 

 

  

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

sidste jagtdag. Der laves fælles bustransport fra Jylland hvilket afregnes med dkr. 1.550,- der 

betales kontant i bussen. Inkluderet i denne pris er morgenmad, kaffe og frokost i bussen samt 

drikkevarer (øl og sodavand) til alle under hele opholdet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
LB Jagtrejser 
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