Polen
Statsrevir Dwor
Bukkejagt

Revirbeskrivelse:
Statsreviret Dwor er beliggende i det nordøstlige hjørne
af Polen. Reviret er på 11.680 ha i alt, hvoraf 6.500 ha.
er skov.
Reviret er en en del af det over 1.000 km2 store
skovkompleks Puszcza Borecka. Skoven er tæt med
mange mose- og vådområder. Et fascinerende område
at jage i, skoven er helt anderledes end de områder, der
findes i den vestlige del af Polen.
Igennem 19 år har vi sendt mange jagtgæster til
reviret. Jagtorganisationen og de jagtlige indretninger er
af meget høj kvalitet. Alt i alt et vidunderligt sted at
besøge.
Afskydning:
Reviret har en god bestand af råvildt og der nedlægges
årligt ca. 60 råbukke. Vinteren kan i disse områder være
med hård frost og stort snefald og bl.a. derfor er
bukkene ikke så store, normalt op til 300 gram netto,
men indimellem nedlægges medaljebukke på over 400
gram netto. Der nedlægges som regel gamle råbukke og
ofte med abnorme trofæer
Periode:
Jagten kan finde sted fra 11. maj til og med 15. august.
Indkvarteringen:
Indkvarteringen på et lokalt pensionat som er
beliggende i reviret. Her er der super service og maden
rigtig ogd.
Afstande til Indkvarteringen:
Fra Gdansk lufthavn: 305 km
Fra Gdynia færgehavn: 325 km
Fra Warszawa lufthavn: 315 km
Fra lufthavn i Vilnius: 280 km
Fra grænseovergang Frankfurt/oder: 755 km
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Jagtens
1. dag
2. 3. 4. -

forløb: (forslag)
Ankomst til frokost og på jagt om aftenen
Jagt morgen og aften
Jagt morgen og aften
Jagt om morgenen og afrejse fra
indkvarteringen i løbet af formiddagen

Prisberegning pr. jæger:
3 dages ophold med helpension
3 dages jagt med egen jagtfører 1:1, 6 pürsch
Engelsk/tysktalende tolk
Polsk jagtforsikring
Tilladelser etc.
Pris i alt pr. jæger DKK 3.650,Eventuelle tillæg/fradrag:
Kørsel i reviret € 40-50,- pr. dag pr. jæger
Tillæg for enkeltværelse pr. døgn DKK 110,Evt ekstra jagtdag og ophold inkl. 2 pürsch DKK
1.290,Evt. ekstra dags ophold uden jagt 595,Slutafregning af trofæafgifter
Evt. drikkepenge
Husk! - Ingen ekstra gebyrer!
Hos Gamekeeper/Buhl er der ingen ekstra gebyrer, som
voucher, arrangement og polsk jagtforsikring, kat. "S"
tillæg, momstillæg osv.
Alt er inklusiv.
Trofæafgift for råbukke:
Opsats til og med 149 gram netto: ...
150-199 gram netto .......................
200 gram netto ..............................
+ pr. gram over 200 g ....................
300 gram netto ..............................
+ pr. gram over 300 g ....................
350 gram netto ..............................
+ pr. gram over 350 g ....................
400 gram netto ..............................
+ pr., gram over 400 g ...................
500 gram netto og derover ..............

DKK
400,00
825,00
1.400,00
4,70
1.870,00
35,60
3.650,00
62,00
6.750,00
76,00
14.350,00

Vildsvin:
Indtil 29,99 kg ............................... DKK
350,00
Fra 30-49,99 kg ............................. 960,00
Fra 50-79,99 kg ............................. 2.100,00
Fra 80 kg og derover ..................... 2.900,00
Anskydning ................................... 580,00
Ovennævnte afgifter beregnes efter opbrækket vægt
Vildsvin
Keiler (Vildorne):
Fra 14-15,99 cm ............................
16,00 cm .......................................
+ pr. mm over 16,00 cm .................
20,00 cm .......................................
+ pr. mm over 20,00 cm .................
Anskydning ....................................

DKK
-

3.990,00
4.100,00
115,00
8.700,00
130,00
580,00
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Kontakt mig gerne
jagten på dette revir.

for

yderligere

oplysninger

om

Med venlig hilsen
GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER

Kenneth Banke
e-mail: kb@gamekeeper.dk
tlf.: direkte +45 2247 2033

Dwor
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