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Kanon drivjagt, med god indkvartering:
Beliggende ca. 130 km. Fra Szczecin

Drivjagt på Orzel Smoldzecino & Swidwin
Jagtreviret: Orzel 7.200 ha, 1-2 dages jagt
Jagtreviret: Swidwin, 8.000 ha, 1-2 dages jagt
Indkvartering: Agro turisthus
Antal jægere: 12, eller flere
Afstand fra grænsen: ca. 130 km fra Stettin
Termin for jagten: begyndelsen af. Nov.
Location of house and districts:

PRIS:

Betaling for 4 dages ophold og
3 dages drivjagt, inkl. fuld forplejning
5.995,00 kr. pr. jæger, eks. div. papir 600 kr.
Nedlagt vildt afregnes i henhold til prislisten
Deltagerantallet skal være ca.12 jægere

BETALING:

Ved tilmeldingen betales 600,00 kr
Senest 1 sept. betales 3.000,00 kr.
30 dage før første jagtdag betales rest deposition 5.000,00 kr.
Restbeløbet betales efter endt jagt
Tilmeldingsblanketter udfyldes ved bestilling.

AFSKYDNING:

1-2 kronhjorte pr. dag, resten unden begrænsninger, hind/kalv,
vildsvin, råvildt ræv, mårhund. Husk at råbukken er fredet
PS: Det er ikke tilladt at skyde spidshjort, på reviret.
skydes der spidshjort koster det 600€

GENERELT:

Veltilrette drivjagter
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

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.

