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Drivjagt November/Dec.
Jagtreviret: Dzik
Jagtareal: 15.857 ha, inkl. skov ca. 60 %
Indkvartering: På agroturistika hotel
Antal jægere: 12, eller flere
Afstand fra grænsen: ca. 155 km fra Gdansk
Termin for jagtdage: Ca. fra den 15 november til 10 dec.
Afskydning årsbasis: ca. 300 vildsvin, 53 kronvildt, 100 råvildt
Afskydning: 2-3 hjorte, vildsvin, ca. 10 hind, rå, ræv, + evt. dåvildt
Pris: Betaling for 4 dages ophold og 3 dages drivjagt, Kun 5.995,00 kr.
For polsk forsikring/rejsegranti 600,00 kr. Der tages forbehold for evt.regulering af polsk moms/skat.

Nedlagt vildt afregnes i henhold til nedslående prisliste.
KRONHJORT

Priser i d.kr.

Spidshjort
to 1,99 kg
2,00 kg – 2,49 kg
2,50 kg – 2,99 kg
3,00 kg – 3,49 kg
3,50 kg – 3,99 kg
4,00 kg – 4,49 kg
4,50 kg – 4,99 kg
5,00 kg – 5,99 kg
6,00 kg – 6,99 kg
7,00 kg – 7,99 kg
over 8,00 kg
Anskudt kronhjort
HIND/KALV
RÅ/LAM

1.087,50 kr.
2.737,50 kr.
4.875,00 kr.
5.887,50 kr. + 8,25 kr./10 g over 2,50 kg.
6.300,00 kr. + 9,00 kr./10 g over 3,00 kg
6.750,00 kr. + 12,00 kr./10 g over 3,50 kg
7.350,00 kr. + 12,00 kr./10 g over 4,00 kg
7.950,00 kr. + 16,50 kr./10 g over 4,50 kg
8.775,00 kr. + 27,00 kr. /10 g over 5,00 kg
11.475,00 kr. + 42,00 kr. /10 g over 6,00 kg
15.675,00 kr. + 79,50 kr. /10 g over 7,00 kg
23.625,00 kr. + 103,50 kr. /10 g over 8,00 kg
3.975,00 kr.
638,00 kr.
315,00 kr.

VILD SVIN KEILER
140 mm – 159 mm
/1 mm over 140 mm
160 mm –
/1 mm over 160 mm

3.150,00 kr.
50,62 kr.
4.162,50 kr.
97,50 kr.

VILD SVIN:
op til 29,99 kg
30,00 kg - 39,99 kg
40,00 kg – 49,99 kg
50.00 kg - 59.99 kg
60.00 kg – 69.99 kg
Over 70 kg
Søer over 70 kg.
Anskudt vildsvin

630,00 kr.
1.185,00 kr.
1.297,50 kr.
1.890,00 kr.
2.212,50 kr.
3.000,00 kr.
3.300,00 kr.
900,00 kr.

GENERELT:

●7-9 såter pr. dag,● Dygtige driver og hunde,● Frokost i skoven
Traditionel afslutning på jagten,● Trofæbehandling,● Al transport under jagten
Engelsk eller tysk talende tolk, ●Inkl. polsk & dansk moms
Veltilrette drivjagter,

BETALING:

● Senest 30 dage før første jagtdag betales,
● Restbeløbet afregnes efter endt jagt.

Ved tilmeldingen betales 3600,00 kr.
rest deposition på 8000,00 kr.

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.

