Drivjagt i Polen til fastpris 2017.
Hvem kender ikke spændingen ved lyden af hundene,
der driver med vildtet.
Sådan er det i Polen på vores velorganiserede drivjagter.
Fællesskabet, hygge, kammeratskabet, traditioner og ikke
mindst jagtens evne til at gå i blodet, er nøgleord for
en vellykket drivjagt i vores optik.
På vores 2 revirer i Polen er der stor mulighed for, at alt
dette kan opleves.
Tilsammen er de 2 revirer 28.000 ha. og heraf er de
8700 ha. skov. Revirne Lis og Tabakiera er primært
kendt for deres bestand af vildsvin og kronvildt,
men der findes naturligvis også råvildt og ræv på
lokaliteten. Revirne ligger lidt syd for Ostroda.
Tilbud.
* 3 dages drivjagt.
* 4 dages ophold inkl. fuld forplejning.
* Drivere og hunde.
* Alle tilladelser og jagt forsikring.
* Al kørsel under jagten.
* Tolk (Engelsk eller Tysk)
* FRI afskydning af:
* Vildsvin, samt keiler.
* Kronhind og kalv.
* Rå og lam.
* Ræv og grævling.
* 3 kronhjorte på op til 4,99kg. (kun 1 hjort pr. jagtdag.)

Pris pr. jæger 13.995 kr.
Ved min. 15 jægere.
Min. 45 stk. vildt.
Råvildt (rå/lam) tæller kun for ½ stk. vildt
Termin: 6. til 10. december 2017
Link til hotellet.

http://www.interpiast.oit.pl/g_pok.php
Tillæg:
Administrationsgebyr 375 kr.
Drikkepenge.
Evt. alkohol.
Prisliste: Kronhjort.
Spidshjort op til 25 cm.
Op til 1,99 kg.
2,00 til 2,49 kg.
2,50 til 2,99 kg.
3,00 til 3,49 kg.
3,50 til 4,99 kg.
+ 10,50 kr. pr. 10g. over 3,50 kg.
5,00 til 5,99 kg.
+ 27,25 kr. pr. 10g. Over 5,00 kg.
6,00 til 6,99 kg.
+ 38,00 kr. pr. 10g. Over 6,00 kg.
7,00 til 7,99 kg.
+ 75,00 kr. pr. 10g. Over 7,00 kg.
8,00 kg. Og over
+ 100,00 kr. pr. 10g. over 8,00 kg.
Anskudt kronhjort.

995 kr.
2.495 kr.
4.495 kr.
5.695 kr.
6.195 kr.
6.795 kr.
8.495 kr.
10.995 kr.
14.895 kr.
22.495 kr.
4.795 kr.

Jeg ser frem til at høre din respons på dette tilbud.
Du er altid velkommen til at ringe,
hvis du har supplerende spørgsmål til ovenstående.
Tilbuddet har du på hånden, til der er udsolgt i år.

Med Venlig Hilsen
Thomas B. Ehlers
Field and Forest
Hunting Tours.
TLF. 40 55 92 01
tl@fieldandforest.dk
www.Fieldandforest.dk
Medlem af rejsegarantifonden nr. 2093 og

Husk din jagtrejse ikke er et spørgsmål om pris, men om tillid til din jagtrejseudbyder.

