Polen
Artewald
Bukkejagt
Revirbeskrivelse:
Denne bukkejagt foregår i meget smukke områder.
Rullende bakker, småskove, hegn, dalsænkninger,
engområder osv. Her er gode bestande af råvildt og
også mulighed for vildsvin.
Reviret er i alt på 5.250 ha, hvoraf 1.550 ha er skov.
Afskydning:
Vi har i alt 15 bukke til afskydning og trofæerne er
normalt op til 350 gram netto.
Periode:
Jagten kan finde sted fra 9. maj til og med 15. august.
Indkvarteringen:
Indkvarteringen er privat hos en lokal jæger.
Transport og afstande til indkvarteringen:
Gdansk lufthavn: 125 km
Gdynia færgehavn: 145 km
Grænseovergang Kolbaskowo ved Szczecin 250 km
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.
Afskydning af 3 råbukke uanset størrelse
Pris i alt pr. jæger DKK 11.950,Afregning af ekstra bukke m.m:
Ekstra buk uanset størrelse DKK 2.500,Tilbagebetaling pr. ikke nedlagt buk DKK 1.500,Anskudt buk = nedlagt buk
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Eventuelle tillæg/fradrag:
Kørsel i reviret € 60,- pr. dag pr. jæger
Tillæg for enkeltværelse pr. døgn DKK 1150,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.
Vildsvin:
Indtil 29,99 kg ..........................DKK
795,00
Fra 30-49,99 kg ........................1.375,00
Fra 50-79,99 kg ........................2.230,00
Fra 80 kg og derover ................3.200,00
So over 70 kg ...........................3.350,00
Anskydning ..............................920,00
Ovennævnte afgifter beregnes efter opbrækket vægt
Vildsvin
Keiler (Vildorne):
Fra 14-15,99 cm .......................DKK
Fra 16 cm til19,90 .....................+ pr. mm fra 16 til 19,90 cm ......Fra 20 cm og opefter .................+ pr. mm fra 20,00 cm ..............Anskydning ...............................-

4.050,00
4.385,00
120,00
9.185,00
130,00
920,00

Jeg håber at ovennævnte arrangement måtte have jeres
interesse, og beder jer venligst give besked snarest
muligt, idet tilbuddet er ude til anden side.
I bekræftende fald I ønsker at reservere det nævnte revir,
beder jeg jer venligst give mig besked snarest muligt.

Artewald

Endvidere er jeg selvfølgelig til tjeneste med alle
oplysninger om arrangementet, som I måtte ønske.
Med venlig hilsen
GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER

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