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Igen i år kører vi til Polen med bus for at komme på bukkejagt, der vil 

være konsulenter med som rejseledere på hele turen både til og fra 

Polen. De sørger for alle papirer ved grænsen, pauser under turen, 

kaffe, øl og vand til Dem, som måtte blive tørstige. 
 

Inkluderet i prisen: 

• 4 jagtdage 

• 4 dages ophold i dobbeltværelse 

• Fuld forplejning 

• Egen jagtfører - 1:1 

• Tolk og trofæbehandling  

• Bustransport med 4* Bus - Danmark - Polen t/r  

• Morgenmad i bussen på turen til Polen 

• Fri kaffe, øl & vand på ud- og hjemturen 
 

Pris pr. jæger 5.650,-kr. 
 

Revirerne, der skal jages på, er beliggende i den sydvestlige del af 

Polen. Det forventes, at vi kører over grænsen ved Frankfurt Oder og 

derfra med retning imod Wroclaw. 
 

Der kører bus fra både Sjælland, Fyn og Jylland 
   

Vi rejser fra Danmark om natten, hvor vi vil samle op langs 

motorvejen. Vi starter med at samle op på motorvejen ved Vestbjerg 

i Nordjylland, og derefter hele vejen ned af motorvejen til Padborg. 

Der starter ligeledes en bus i København som samler op på Sjælland, 

samt på Fyn efter nærmere aftale. Vi forventer at køre over den 

dansk/tyske grænse ca. kl. 02.30.  
 

Bemærk at det er 4 jagtdage 
 

Aurora Jagtrejser er vært med morgenkaffe samt rundstykker og 

franskbrød i bussen, ligesom der vil blive serveret en lille en til ganen. 

Der vil også være øl og vand undervejs, samt der vil blive holdt 

passende med pauser undervejs. Vi forventer ankomst til 

grænseovergangen mellem Tyskland og Polen ved Frankfurt Oder 

eller Forst ca. kl. 10.00. 
 

Ankomst til reviret. 
 

I reviret vil I blive modtaget af jeres tolk og jeres jagtfører. Tolken vil 

være behjælpelig med oversættelser af evt. spørgsmål vedr. forløbet af 

jagtdagene osv. Der indkvarteres 2-10 jægere pr. revir. 

 

Ikke inkluderet: Alkoholiske drikke, drikkepenge, enkeltværelse 

165,-kr pr. dag, voucher og administrationsgebyr 950,-kr. kørsel i 

reviret 50 Euro pr. dag pr. jæger, jagtrejse- og afbestillingsforsikring. 
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Bustur i maj: 
Den 9. Maj om aftenen vil der være mulighed for at komme på bukkejagt. Der jages den 10. maj om aftenen, 

11, 12, 13. Maj, morgen og aften og den 14. Maj om morgenen, dette giver i alt 8 pürsch på råbuk. Den 14. Maj 

kører vi fra revirerne imod Danmark, når trofæerne er vejet og protokollen underskrevet, vi forventer ankomst 

Danmark ca. kl. 23.00. 
 

Bustur i August: 
Den 3. August om aftenen vil der være mulighed for at komme på bukkejagt. Der jages den 4, 5, 6. August, 

morgen og aften og den 7. August om morgenen, dette giver i alt 8 pürsch på råbuk. Den 7. August kører vi fra 

revirerne imod Danmark, når trofæerne er vejet og protokollen underskrevet, vi forventer ankomst Danmark ca. 

kl. 23.00. 
 

Der er mange muligheder for at sammensætte afskydningen - Enten fastpris, 8 punkts fastpris, 7 punkts fastpris, 

6 punkts fastpris, 5 punkts fastpris, 4 punkts fastpris, 3 punkts fastpris eller prisliste. 
 

Kontakt mig gerne og lade os sammen finde ud af netop den afskydningsform du foretrækker…!! 
 

Eksempler på afskydning efter forskellige faste 

priser nedenfor, eller efter prisliste på sidste side 

evt. med max loft   
 

1 fast pris pr. råbuk uanset størrelse i flere 

revirer:                                             2.250,- kr. pr. buk 
 

        3 faste priser i nogle revirer: 
 0    -349g                                                     2.350,- kr. pr. stk. 

 350-399g                                                     3.850,- kr. pr. stk. 

 Alle råbukke på 400g og derover.               5.250,- kr. pr. stk. 
 

4 faste priser i nogle revirer: 
0    -199 g                                                        990,- kr. pr. stk. 

200-349 g                                                     2.290,- kr. pr. stk. 

350-399 g                                                     3.850,- kr. pr. stk. 

Alle råbukke på 400g og derover                 5.850,- kr. pr. stk. 

 

RING OG FORHØR OM ANDRE PRISER FOR 

AFSKYDNING. 
 

Parykbukke og vildsvin efter prislisten nedenfor 
 

Ved tilmelding betales der 3.500,- kr. restdepositum 60 dage  

før afrejse og i forhold til hvor mange bukke der ønskes nedlagt. 

Venligst meddel ca. hvor store bukke du ca. ønsker at jage vedr.  

vores planlægning af det rigtige revir hvorpå der skal jages. 

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser 

Der tages forbehold for trykfejl, ændret priser og udsolgte rejser. 
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Trofæpriser – Polen 
Kronhjort Kr. Tillæg 

  

Råbukke Kr. Tillæg   

   - 0 - 149 g 690,-   

0,00-1,99 kg 2.800,-   150 - 199 g 1.100,-          + 9,25 pr. g o/150g  

2,00-2,49 kg 6.100,-   200 - 299 g 1.695,- + 8,50 pr. g o/200 g 

   300 - 349 g 2.390,- + 39,00 pr. g o/300 g 

2,50-3,49 kg 7.350,-   350 - 399 g 4.550,- + 70,00 pr. g o/350 g 

3,50-4,99 kg 8.500,-     + 12,00 pr. 10 g   400 > 8.250,- + 85,00 pr. g o/400 g 

5,00-5,99 kg 10.100,- + 27,00 pr. 10 g  Parykbuk 24.950,-   

6,00-6,99 kg 13.750,- +39,00 pr. 10 g Anskydning:     

7,00 og derover 17.850,- +133,00 pr. 10 g  Råbuk 1.750,- 
(råbuk i fredningstid 
3000PLN)  

På drivjagt er der 
et tillæg på 15% på 
hjorte i statsrevirer 

  Råer og lam 395,-   

Anskydning:           

Kronhjort 5.000,-   
Sikahjorte spørg 
efter tilbud  

  

Hinder og kalve 595,-     

Dåhjort Kr. Tillæg Mufloner Kr. Tillæg   

0,00-1,49 kg 3.400,-   Op til 60 cm 6.950,-   

1,50-2,49 kg 4.200,- + 40,00 pr. 10 g o/ 1,5 kg 60 - 69 cm 7.250,- + 54,- pr.mm o/60 cm 

2,50-2,99 kg 6.250,- + 22,00 pr. 10 g o/ 2,5 kg 70 og derover 12.990,- + 186,- pr.mm o/70 cm 

3,00 kg og derover 7.850,- + 107,00 pr. 10 g o/ 3,0 kg    

Anskydning:     Anskydning 6.950,-   

Dåhjort 3.400,-         

Dåer og kalve 595,-   Vildsvin Kr. Tillæg 

      keilere, orner     

   120 - 159 mm 4.350,-   

Skin af vildsvin 90,-
kr. pr. kg 

  160 - 200 mm 4.950,- + 125,- pr.mm o/160 mm 

      

   
Unggrise, søer 
og keilere 

   

   
 0,00 - 29,99 kg                   
850,- 

 

   30,00 - 39,99 kg 1.480,-   

   40,00 - 49,99 kg 1.680,-   

   50,00 - 69,99 kg 2.480,-   

Småvildtjagt Kr. Tillæg 70,00 kg og over 3.480,-   

Fasan 103,-   Søer over 60 kg 3.800,-   

Agerhøne/Sneppe 210,-   
Søer over 80 kg   
Anskydning  

 
4.250,- 

850.- 
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