
 

 

 

 
FASTPRIS TILBUD 

 BUKKEJAGT I NÆRHEDEN AF BYTÓW 
 
 

JAGTDATO: 
Brunst 2019 
3 dages jagt (6 udgange), 3 dages ophold, den første 
udgang om aftenen på ankomstdagen, den sidste 
udgang om morgenen på afrejsedagen. 

 
JAGTREVIR:  
Jagtforeningen i nærheden af Bytów,  hvor man kan 
forvente middelstærke bukke (200-400 g).  
  
Areal: 12.500 hektarer/5.655 hektarer af skov 
Afskydningsplan: 57 bukke, 310 vildsvin  
 

FASTPRIS:  

Råbuk uden vægtlimit eller anskudt/ hver....249 €  
 
ORGANISERING: 

3 dages jagt og ophold/ jæger:…...…...….419 € 
 3 dages organisering af jagten, 
 følgeskab af en polsk jæger som medhjælper 1:1, 
 præparation af trofæer, 
 3 dages indkvartering på hotellet – dobbeltværelse  
 morgenmad, middagsmad og sandwicher til 

aftensmad (med softdrinks til måltiderne ) 
 voucher, registrering, jagtprotokol og beregning. 
 

TRANSPORT: 

Under jagten/ 3 dage/jæger (2 udgange per dag)..…..180 € 

 
DEN HELE BETALING FOR JAGTEN SKAL BETALES I 
KONTANT LIGE EFTER JAGTEN. 

 

EKSTRA OMKOSTNINGER: 
(i tilfælde af bestilling) 

 vildsvin…………….............................efter prisliste 
 tillæg ved indkvartering på et enkeltværelse 

(dag/person).....................................................19 € 
 ekstra overnatning DV(dag/jæger)…................79 € 
 hver ledsagende person under jagt/dag...........39 €  
 levering af trofæer/kilo......................................39 € 

 

 

INDKVARTERING:    
Hotel*** Ułan SPA Bytów i Bytów 

 

 
http://www.ulanspa.pl/index.php?ln=EN 
 

 
 
VILDSVIN 
 

MED TÆNDER KORTERE END 140 MM  
Afhængig af vægt af kroppen, efter udtagning af indvolde  

Op til 29,99 kg 89 

30,00 til 39,99 kg  139 

40,00 til 49,99 kg  169 

50,00 til 69,99 kg  249 

over 70,00 kg  339 

so (70,00 kg and over) 399 

Anskudt vildsvin 139 

 
Vigtig information: 

Tager en jæger det hele hoved af vildsvinet, beregnes 
prisen efter den følgende regel: den synlige del af tænder 
udgør en tredjedel af hele længden af tænderne. 

 
MED TÆNDER PÅ 140 MM OG LÆNGERE 
Afhængig af længden af tænderne (gennemsnittet af de to 
tænders længde, måles langs periferien af buen) 

140 mm til 159 
mm 

379 
 
 

160 mm til 199 
mm 

419 
+11,50 € for hvert 1 
mm over 160 mm 

200 mm og over 869 
+13,99 €  for hvert 
1 mm over 200 mm 

 

           
                                     

 

http://www.ulanspa.pl/index.php?ln=EN

