
Polen l  Bukkejagt 2018 - Gruppetur August

Inklusiv i prisen
• 3 dages jagt / 6 pürsch med egen jagtfører
• 4 dages ophold i db.værelse m.helpension 
• Alle polske papirer og tilladelser
• Assistance af tolk
• Afkogning af trofæer

Eksklusiv i prisen
• Buk op til 349 gr =2.375,-
• Buk fra 350 gr - 399 gr =3.575,-
• Buk fra 400 gr - =4.075,- (maxpris uanset størrelse)
• Vildsvin uanset størrelse 1.600,-
• Kørsel under jagten og drikkepenge
• Transport tur/retur i ”Globussen”

4.200,- kr.



Et af revirerne August 2017

Resultatet efter en fantastisk morgenpyrsch!!!!!! Jæger og guide efter en perfekt aften.....

Hygge og godt kammeratskab er altid i højsædet på gruppeturen....
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Der nydes en kold øl på torvet i Wielun efter besøg i jagtbutikken Et stærkt hold på et af revirerne Maj 2017



I 2018 går vores gruppetur igen til de velkendte områder omkring Wielun. Biotoperne her har 
knap så effektiv landbrug som længere mod vest, hvilket giver råvildtet optimale betingelser 
på marker, enge, brak og småskove. Der er talrige bukke i alle størrelser og uanset om du er 
til pæne 6-endere eller store medaljebukke, vil du få dine drømme opfyldt i hyggeligt samvær 
med andre jægere. 

Afskydningsplan
Vi har i 2018 ca 120 bukke til 
afskydning på 4 revirer. Der er vildsvin
i området, men der skal held til...

Indkvartering
Jægerne indlogeres på et hyggeligt 
pensionat,beliggende tæt på revirene. Her 
serveres naturligvis masser af den gode 
polske mad, så ingen går sultne i seng
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Ærlig og kvalificeret rådgivning..........
Vi har været i Polen utallige gange og har et 
indgående kendskab til de revirer vi tilbyder. 
Vores mål er at give dig ærlig & kvalificeret 
rådgivning. Alle vores kunder SKAL opleve at 
få kvalitet & tillid til en fair pris...
Det vil være mig en stor glæde at få lov til at arrangere din 
næste jagtrejse til Polen.
   Tue Bech-Hansen, Indehaver

Tue Bech-Hansen  l  Din rejsearrangør til Polen


