Bukkejagt med 2 faste priser

Revir og indkvartering

Reviret hvor jagten skal afvikles er et virkeligt spændende revir, hvor 4000 ha af de i alt 12000
ha er store mose og engområder. Reviret er beliggende 200 km fra grænseovergangen ved
kolbaskowo/Stettin.
Der nedlægges årligt cirka 120 stk. råvildt, 120 stk. kronvildt, 60 stk. dåvildt og 300 vildsvin på
reviret. Reviret er særdeles veldrevet og velorganiseret på alle måder.
De nedlagte bukke på reviret er typisk på mellem 250 – 400 gram og du får rigtigt gode
muligheder for en spændende pürsch i på de store eng- og mosearealer. Jagten er kort sagt
udfordrende og spændende for en bukkejæger.
Der kan være 2 jægere på reviret og reviret har 12-15 bukke til afskydning for jægerne. Der er
selvfølgelig også mulighed for at nedlægge vildsvin under bukkejagten.
Under opholdet er jægerne indkvarteret privat, hvor der som altid på en jagt i Polen, serveres
rigeligt af den gode polsk mad.
Jagten kan afvikles til premieren i maj, eller i brunsten i august.
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pris pr. jæger Kr. 3.900,Prisen inkluderer
3 dages jagt og ophold i db. værelse
Fuld forplejning
6 pürsch 1:1
Assistance af tolk
Alle polske tilladelser og forsikringer
Trofæbehandling

Prisen inkluderer ikke
Transport til/fra Polen
Alkoholiske drikkevarer
Drikkepenge
Trofæafgifter
Kørsel i revir (€ 30 pr. pürsch)
Enkeltværelse (kr. 150,- pr. dag)
Lovpligtigt momsgebyr kr. 400,-

Trofæafgifter, råbuk
Buk, 0- 349 gr. netto
Buk, 350 gr. netto eller større
Parykbuk
Buk, anskudt ej fundet

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

2.300,3.400,17.000,1.900,-

Afskydning af vildsvin efter nedenstående prisliste.
Trofæpriser, vildsvin
Op til 39,99 kg
40,00 kg eller større
Keiler, 140-159 mm
Keiler, 160-199 mm
Keiler, 200 mm eller større
Vildsvin, anskudt

950,1.700,3.400,4150,- + 109,- pr. 1mm
9.500,- + 125,- pr. 1mm
1.125,-

I øvrigt i henhold til Selected Hunting Tours generelle betingelser.
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