Polen
Lobez
Bukkejagt
Revirbeskrivelse:
Reviret Lobez er absolut et af de bedste bukkerevirer i
Szczecin området. Arealet er på 14.000 ha, hvoraf
6.000 ha er skov. Området er en blanding af skove,
landbrug, levende hegn og remisser. Det er et af de
smukkeste områder i denne del af Polen og biotopen er
fremragende til en stærk råvildtbestand. Området er
med bløde bakker, gode landbrugsonråder og megen
løvskov.
Afskydning:
Vi har årligt 20 bukke til afskydning og træferne er i den
bedre ende og opsatser på 250-450 gram netto er helt
normalt. Udover bukkene er der også gode muligheder
for vildsvin.
Periode:
Fra bukkepræmieren i maj til ca. 15. august.
Indkvarteringen:
Indkvarteringen får 3 ”stjerner”.
Man bliver her indkvarteret på et super hyggeligt
pensionat, som er beliggende ved reviret. Helpension og
god mad er selvfølgelig inkluderet i arrangementet.
Belliggenheden er landlig og fredfuld.
Transport og afstande til indkvarteringen:
Grænsovergang Kolbaskowo ved Szczecin: 90 km
Berlin lufthavn: 280 km
Gdansk lufthavn: 260 km
Prisberegning pr. jæger:
3 dages ophold med helpension
3 dages jagt med egen jagtfører 1:1, 6 pürsch
Engelsk/tysktalende tolk, polsk jagtforsikring/licens
Pris i alt pr. jæger.............................. DKK 4.875,Forudbetaling af trofæafgifter:
Pr. buk som bestilles til afskydning forudbetales
DKK 1.500,- pr. buk.
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Eventuelle tillæg/fradrag:
Kørsel i reviret € 60,- pr. dag pr. jæger
Tillæg for enkeltværelse pr. døgn DKK 110,Trofæafgifter i henhold til medsendte trofæprisliste.
Drikkepenge ca. €10-15 pr. dag.
Prisberegning pr. ledsager:
3 dages ophold med fuld forplejning
Pris i alt pr. ledsager ......................... DKK 2.985,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.
Trofæpriser:
Afskydningsafgifter for råbukke:
Op til 149 gr ...........................DKK
150-199 gr .............................200-249 gr .............................+ pr. gram over 200 gr ............250-299 g ..............................+ pr. gram over 250 gr ............300-349 gr .............................+ pr. gram over 300 gr ............350-399 gr .............................+ pr. gram over 350 gr ............Fra 400 gr ..............................+ pr. gram over 400 gr ............Paryk buk ...............................Rå/lam nedlagt eller anskudt. ...Anskydning. ............................-

625,00
1.450,00
1.970,00
8,60
2.400,00
9,10
2.855,00
38,40
4.775,00
63,90
7.970,00
90,60
21.560,00
475,00
2.075,00

Afskydningsafgifter for vildsvin Keiler (Vildorne):
Fra 14-15,99 cm. ....................DKK
4.385,00
Fra 16 til 19,90 cm ..................4.600,00
+ pr. mm fra 16 til 19,90 cm ....122,50
Fra 20 cm og opefter ...............9.500,00
+ pr. mm fra 20 cm og op ........130,00
Anskydning .............................895,00
Trofæafgiften beregnes efter tændernes
gennemsnitslængde - udvendige mål.
Bemærk – såfremt hovedet eller dele deraf medtages
(og tænderne ikke udtages) vil den synlige del af
tænderne udgøre 1/3 af den totale tandlængde, uanset
andet måtte være tilfældet. Keiler med tandlængde
under 14 cm afregnes efter vægt som følger:
Afskydningsafgifter for vildsvin:
Indtil 29,99 kg ........................DKK
825,00
fra 30-39,99 kg .......................1.500,00
fra 40-49,99 kg .......................1.560,00
fra 50-69,99 kg .......................2.700,00
fra 70-79,99 kg .......................3.150,00
fra 80 kg og derover ................3.900,00
Anskydning .............................895,00
Ovennævnte afgifter beregnes efter opbrækket vægt
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Kontakt os venligst for yderligere information om jagten,
reviret og indkvarteringen.
Med venlig hilsen
GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER A/S
Søren og Kenneth
Kontakt information til Søren:
Tlf.: direkte: +45 2122 7570
E-Mail: soeren@buhlsjagtrejser.dk
Kontakt information til Kenneth:
Tlf.: direkte +45 2247 2033
E-mail: kb@gamekeeper.dk

Lobez
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