Kronhjort 5 kg fastpris
Kr. 12.000,-

Jagten
Brunstjagten på kronhjort er en jagtform mange jægere vender tilbage
til igen og igen.
Det er og bliver fantastisk at opleve de brølende hjorte kæmpe om
hindernes gunst.
Selected Hunting Tours tilbyder brunstjagt på kronhjort på en lang
række revirer i det nordvestlige Polen. På vores revirer nedlægges
hjorte mellem 5 og 12 kg. Derfor tilbyder vi din hjortejagt til en fast
kendt pris, i forhold til den trofæstørrelse du drømmer om. Er din
nedlagte hjort større end du have ønsket dig, er der altid en max pris
for det større trofæ. Det giver sikkerhed når pladshjorten pludselig
træder frem på brunstpladsen.
Jagten foregår som pürsch eller anstand, helt som du ønsker det når
du skal nedlægge din brunsthjort. Der jages altid 1:1 under
brunstjagten.

Jagttermin
Højbrunsten er, som al andet jagt, påvirket af vejret. En varm
sensommer med kolde nætter sætter brunsten i gang tidligere og
tilsvarende kan en kold sensommer skubbe brunsten lidt.
Vi anbefaler dig at planlægge din brunstjagt i perioden fra d. 10.
september til 25. september.
Under hjortejagten er det også muligt at nedlægge hind og kalv og
vildsvin. Er der flere bukke til afskydning på reviret, er det også muligt
at nedlægge disse.
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Indkvartering
Jægerne kan vælge indkvartering på mindre lokalt hotel eller privat
indkvartering.
Uanset hvilken indkvartering du foretrækker, er opholdet i db. værelse
og med fuld forplejning. Du vil opleve masser af gæstfrihed og ikke
mindst det gode solide polske køkken.
Under opholdet vil der ligeledes være tolk til rådighed, sådan at evt.
spørgsmål eller ønsker, uden sprogproblemer kan klares med det
samme.

Selected Hunting Tours • Murervej 2 • DK-8300 Odder
Tlf. +45 2926 2723 • +45 3092 9390
www.selectedhunting.dk • info@selectedhunting.dk • Rejsegarantifonden nr. 3261
CVR 41120576 • Nordea Bank Reg. 2877 Konto 4399 7693 83

Pris pr. jæger Kr. 12.000,Inkluderet i prisen

Ikke inkluderet i prisen

4 dages jagt og ophold i db. værelse med helpension
8 pürsch
1 kronhjort op til 4,99 kg
Tolk
Jagtføring 1:1
Trofæafkogning- og behandling
Alle polske tilladelser og forsikringer

Transport til/fra Polen
Alkoholiske drikkevarer
Kørsel i revir (€ 30 pr. pürsch)
Drikkepenge
Lovpligtigt momsgebyr kr. 300,Yderligere afskydninger udover det i tilbud inkluderede
Evt. enkeltværelse (kr. 120,- pr. overnatning)

Bemærk: anskudt vildt er lig med nedlagt vildt.
Ved manglende nedlagt hjort tilbagebetales kr. 3.700,Tilbagebetaling ved nedlagt hjort under 3,49 kg, kr- 2.200,Tillæg ved nedlagt hjort over 4,99 kg, uanset størrelse, kr. 2.600,Ønsker du at nedlægge yderligere kronhjort, kan dette gøres til disse trofæafgifter
Kronhjort
Op til 1,99 kg
2,00 – 2,99 kg
3,00 – 4,99 kg
5,00 - 5,49 kg
5,50 – 5,99 kg
6,00 – 6,99 kg
7,00 kg eller større

kr. 2800,kr. 5800,kr. 7500,kr. 9300,- + 23,- pr. 10 gr
kr. 9900,- + 38,- pr. 10 gr
kr. 11300,- + 60,- pr. 10 gr
kr. 15.500,-
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Øvrige trofæ- og afskydningspriser
Kronvildt
Hind & kalv kr. 750,-

Vildsvin
Op til 39,99 kg
40,00 kg eller større
Keiler, 140-199 mm
Keiler, 200 mm eller større
Vildsvin, anskudt

kr. 950,kr. 1.700,kr. 6.000,kr. 10.500,kr. 1.125,-

Råvildt
Råbuk, uanset størrelse
Parykbuk
Råbuk, anskudt
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kr. 2.500,kr. 19.000,kr. 1.900,-

