Polen - Hjortejagt - Szczawnica
Unikt og meget flot revir - Fastpriser - Karpaterbjergene
Hjortejagten kan foregå på et spændende revir som ligger ca. 125
km syd øst for Krakow. Der er gode muligheder for at flyve til
Krakow. Her lejer man en bil og kører til området eller man kan
blive afhentet af en af jagtførerne.
Reviret er helt unikt, hvis man vil have muligheden for at
jage i Karparterne.
Inkludert i prisen:
4 jagtdage
4 dages ophold i dobbeltværelse
Fuld forplejning
Egen jagtfører - 1:1
Jagttegn, forsikring, og trofæbehandling

Pris pr. jæger 4.650

(Ekstra jagtdag 1.100,-kr)

Afskydning efter nedenstående fastpriser:
Under 5,00 kg
= 8.950,- kr.
5,00 - 5,99 kg
= 10.950,- kr.
6,00 - 6,99 kg
= 14.950,- kr.
7,00 - 7,99 kg
= 18.990,- kr.
8,00 - 8,99 kg
= 24.950,- kr.
9,00 - 9,99 kg
= 29.990,- kr.
10,00 kg eller større = 34.950,- kr.
I dette område af Polen er brunsten normalt på sit højeste fra ca.
15-25. September - Reviret er på i alt ca. 8.800 ha og er med ca.
4.990 ha skov, samt resten marker, enge og remiser, og har en
god bestand af kronvildt. Største hjort vi har fået skudt på stedet
har været optil 10 kg.
Kort køreafstand fra Krakow.
Det skal dog også siges at man ikke bare lige går ned for at skyde
en sådan stor hjort. Der skal arbejdes for det, men muligheden
for en stærk hjort er absolut tilstede. Der er ligeledes en rimelig
bestand af vildsvin og råvildt på reviret.
De polske Karpaterbjerge udgør den mindre, nordvestlige
del af denne store bjergkæde.
Indkvarteringen er i revirets jagthus i stille og rolige omgivelser
midt i jagtområdet - Stedet er af god standard med god og rigligt
mad fra det polske køkken.
Ved tilmelding betales der 3.500,- kr. restdepositum 60 dage før
afrejse.
Med venlig hilsen
Jørn Riis
Aurora Jagtrejser
Tlf. + 45 20638717

www.hunterriis.dk
Medlem af rejsegarantifonden med nr. 1685

Ikke inkluderet: Alkoholiske drikke, enkeltværelse tillæg 175,-kr,-pr. dag, drikkepenge, kørsel i reviret (dette
gøres til fast pris pr. dag pr. jæger på 50 Euro) Voucher og administrationsgebyr 150 Euro, jagtrejse- og
afbestillingsforsikring. Ved ulige antal jægere kan der opkræves tillæg for enkeltværelse.

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser

Jagtrejser til hele verden…!!

Trofæ priser – Polen
Kronhjort

Kr.

0,00-1,99 kg

2.950,-

2,00-2,99 kg

6.100,-

Tillæg
-

Råbukke
0 - 149 g
150 - 199 g

Kr.
690,1.100,-

200 - 299 g
300 - 349 g

1.695,2.390,4.550,8.250,24.950,-

3,00-3,49 kg
3,50-4,99 kg
5,00-5,99 kg

7.350,8.300,9.920,-

+ 37,50 pr. 10 g

350 - 399 g
400 >
Parykbuk

6,00-6,99 kg

12.950,-

+39,00 pr. 10 g

Anskydning:

7,00 og derover

16.850,-

+133,00 pr. 10 g

Råbuk

+ 21,00 pr. 10 g

På drivjagt er der
et tillæg på 15%
på hjorte i
statsrevirer
Anskydning:
Kronhjort
Hinder og kalve

Råer og lam

+ 8,50 pr. g o/200 g
+ 42,00 pr. g o/300 g
+ 70,00 pr. g o/350 g
+ 85,00 pr. g o/400 g

(råbuk i fredningstid
3000PLN)

425,-

625,Kr.
3.400,-

Tillæg

1,50-2,49 kg

4.200,-

2,50-2,99 kg

6.250,-

3,00 kg og
derover

7.850,-

Mufloner
Op til 60 cm

Kr.
6.950,-

+ 40,00 pr. 10 g o/
1,5 kg

60 - 69 cm

6.950,-

+ 59,- pr.mm o/60 cm

+ 22,00 pr. 10 g o/
2,5 kg

70 og derover

12.900,-

+ 186,- pr.mm o/70 cm

Anskydning
4.250,595,-

Kr.

Tillæg

+ 107,00 pr. 10 g o/
3,0 kg

Vildsvin

Skin af vildsvin
90,-kr. pr. kg

Småvildtjagt

+ 8,50 pr. g o/150g

Sikahjorte spørg
efter tilbud

5.000,-

Dåhjort
0,00-1,49 kg

Anskydning:
Dåhjort
Dåer og kalve

1.750,-

Tillæg

Tillæg

6.950,Kr.

keilere, orner
120 - 159 mm

4.350,-

160 - 200 mm

4.950,-

Unggrise, søer og
keilere
0,00 - 29,99 kg
850,30,00 - 39,99 kg
40,00 - 49,99 kg

1.480,1.680,-

50,00 - 69,99 kg
70,00 kg og over

2.480,3.480,-

Fasan

118,-

Søer over 60 kg

3.800,-

Agerhøne/Sneppe

210,-

Søer over 80 kg
Anskydning

4.250,850.-

Tillæg

+ 125,- pr.mm o/160 cm

