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Revirerne, hvorpå der kan jages ligger ca. 55 km øst for 

Wroclaw, Ca. 770 km fra Padborg og ca. 80 km fra lufthavnen i 

Wroclaw. 
 

Inkluderet i prisen: 

• 3 jagtdage 

• 3 opholdsdage  

• Dobbeltværelse  

• Fuld forplejning  

• Egen jagtfører - 1:1 

• Trofæbehandling 
 

Pris pr. jæger 3.950,- kr. 
 

Afskydning efter disse 2 faste priser: 
Alle bukke optil 350 g             2.350,-kr pr stk.   

Bukke på 350 g eller større     3.950,-kr pr stk.   
 

Revirerne er i alt på ca. 34.990 ha, deraf er ca. 16.930 ha skov, 

resten er marker, engdrag samt større og mindre remiser. 

Revirerne er meget afvekslende og der er en super og tæt råvildt 

bestand, hvor der skydes årligt ca. 90 bukke i revirerne. 
 

Revir med meget stor afskydning af råbukke 
 

Bukke er oftest imellem 200 - 450 g. Der er dog også mulighed 

for, at der kan skydes bukke over 450 g. - Der er tidligere skudt 

kapitale bukke i dette revir, det kræver dog som vi alle ved 

jagtheld. 
 

Dejligt revir med mulighed for at se rigtig mange bukke. 
 

Størrelsen på bukkene har selvfølgelig også noget at gøre med 

hvordan den forgangne vinter har været. Der vil også være god 

mulighed for, at skyde vildsvin i forbindelse med bukkejagten. 
 

Indkvarteringen vil være ca. midt imellem revirerne på et 

hyggeligt hotel som der kan ses billeder af længere nede i 

tilbuddet. Der vil her blive serveret rigeligt med god mad og 

drikke fra det polske køkken. 
 

Der er plads til at optil 6 jægere, kan jage ud fra denne 

indkvartering på samme tid. 
 

 Parykbukke og vildsvin efter prislisten nedenfor  

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser 

Der tages forbehold for trykfejl, ændret priser og udsolgte rejser. 
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Ikke inkluderet: Alkoholiske drikkevarer, drikkepenge, enkeltværelse 185,-kr pr. dag, kørsel i reviret afregnes 

direkte 50 Euro pr. jagtdag, Polsk voucher/administrationsgebyr 950,- kr. pr. jæger, transport til og fra Polen, 

afbestillings- og rejse forsikring. Ved ulige antal jægere kan der opkræves tillæg for enkeltværelse.  

 

mailto:jorn@aurorajagtrejser.dk
http://www.hunterriis.dk/
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSwoeLr_zSAhXB6CwKHaV-CboQjRwIBw&url=http://www.booking.com/hotel/pl/aroma-stone-spa-restaurant.en-gb.html&psig=AFQjCNEUT3hyytBslNcEc9yL3tukR414kQ&ust=1490899366351349
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg4PnCr_zSAhVEFywKHQPQA9QQjRwIBw&url=http://www.polhotels.com/Sycow/AromaStone/&psig=AFQjCNEUT3hyytBslNcEc9yL3tukR414kQ&ust=1490899366351349
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ37XQr_zSAhVG_SwKHWl2B0wQjRwIBw&url=http://www.booking.com/hotel/pl/aroma-stone-spa-restaurant.html&psig=AFQjCNEUT3hyytBslNcEc9yL3tukR414kQ&ust=1490899366351349


 

 

 

 

 

Jagtrejsekonsulent - Jørn Riis. 

Tlf.: +45 20 63 87 17 - e-mail.: jorn@aurorajagtrejser.dk - www.hunterriis.dk 

Medlem af rejsegarantifonden nr.:1685 

             Polen - Bukkejagt 
       Super bukkejagtsrevir - Meget stor afskydning af bukke 

 

 

Trofæpriser på råbukke og vildsvin 

 
Råbukke: Pris: Evt. tillæg: Vildsvin: Pris: Evt. tillæg: 

000 ~ 149 gr.      690,- kr.  Keilere (orner):   

150 ~ 199 gr.   1.100,- kr.   +   8,50 kr. pr. gr. o/150 gr. 120 ~ 159 mm. 4.350,- kr.  

200 ~ 299 gr   1.695,- kr.   +   8,50 kr. pr. gr. o/200 gr. 160 ~ og længere 4.950,- kr. + 125,- kr. pr. 1mm.        over 160 

mm.   300 ~ 349 gr.   2.190,- kr.   + 42,-   kr. pr. gr. o/300 gr. 

350 ~ 399 gr.   3.550,- kr.   + 70,-   kr. pr. gr. o/350 gr. Unggrise:    

400 ~ og op   6.250,- kr.   + 85,-   kr. pr. gr. o/400 gr. 0,00 ~ 29,99 kg.    950,- kr.  

Parykbuk 24.950,- kr.  30,00 ~ 39,99 kg. 1.480,- kr.  

Anskydning:   40,00 ~ 49,99 kg. 1.680,- kr.  

Råbuk 1.750,- kr.  50,00 ~ 69,99 kg. 

Over 70,00 kg.  

2.480,- kr. 

3.480,- kr. 

 

Rå og lam    525,- kr.  Søer over 60,00 kg. :   

   60,00 ~ 79,99 kg. 3.990,- kr.  

   Over 80,00 kg. 4.450,- kr.  

   Anskydning :   

   Gælder alle vildsvin    950,- kr.  
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