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Drivjagt til fast pris:
GENERELE INFORMATIONER.
Jagtrevirer: Club ”Dzik” Polanow
Antal deltager: 12 jægere eller flere
Beliggenhed: ca. 175 km fra Stettin
Termin for jagten: November/December
Jagtareal: 11.340 ha, inkl. over 6.000 ha skov.
Basispris: 4 dages ophold med 3 dages drivjagt kun 12.825.00 kr.
Indkvartering: I super god agroturist hus, se foto, i nærheden af jagtområderne.
Basis pris:
Er beregnet på 0,95 stk. vildt pr jægere, pr. dag i gennemsnit over alle jagtdage, eller mere.
Eller at der i gennemsnit er minimum 4 skud pr. jæger, over alle jagtdage.
I tilfælde af at der er 0,51 til 0,94 stykker vildt, pr jæger pr. dag, i gennemsnit over alle
jagtdage, og at der er mindre end 4 skud pr. jægere i gennemsnit over alle jagtdage,
Vil prisen være for 4 dages ophold og 3 dages jagt pr. dag 530€ (11.925.00kr.)
Anskudt vildt tæller med som nedlagt vildt.
Alle skud og nedlagt vildt er gennemsnitlig fra alle jagtdage.
Prisen includerer :








6-10 drev pr. dag,
Dygtige driver og hunde,
Transport I skoven,
Preparation af trofæer,
Frokost I skoven,
Fuld kost og logi,
Engelsk eller tysk talende tolk.

Der kan afskydes for hele gruppen :
● 3 kronhjorte op til 3,5 kg. På denne jagt
● fri afskydning af: Vildsvin kronhind/kalv rå/lam, ræv, mårhund.
Tillæg :
● For hjort over 3,5 kg, betales differensen over 3,5 kg.
● De første 3 hjorte er inkl. i prisen, derover betales i henhold til prislisten.
● Tillæg for enkelt værelse 15€ pr. dag
● Polsk voucher og forsikring 80€ pr. jæger.

Location of hunting district and accommodation (H):

Med venlig hilsen
Mogens Lystbech Jensen
Vort firma har arrangeret jagtrejser siden 1992, og hvert år forsøger vi at forbedre vor service, for at imødekomme vore kunders
forventninger. Store jagtoplevelser og mange arrangerede jagtrejser, har givet os en bred viden omkring jagtorganisation i Polen. Vi
arrangerer individuel jagt og drivjagt for såvel store som små grupper (vildsvin, bukke, dådyr, kronvildt, muflon). Vi tilbyder også
yderligere service i form af transport til og fra lufthavnen, tilrettelæggelse af fritid for ledsagere osv. Remodex Jagt samarbejder med
mange jagtrevirer (Vestlig, sydlig og nordlig del af Polen), hvor vi garanterer uforglemmelige jagtoplevelser i den smukke polske
natur. Besøg vor hjemmeside for yderligere information, www.remodex.dk, Rejsegarantifonden 1713.

