FASTPRIS TILBUD
3 DAGES HJORTEJAGT I NÆRHEDEN AF USTKA
DATO:
September 2019

INDKVARTERING:

(3 dages jagt/ 3 ophold, den første jagt om aftenen på
ankomstdagen, den sidste jagt om morgenen på
afrejsedagen).

Hotel „Rejs” **** i Ustka

VILDT:
Hjorte, jagten på vildsvin også mulig

JAGTREVIR:
Jagrforening i nærheden af Ustka
(den nordvestlige del af Polen - 230km fra grænsen til
Stettin).
Areal: 24.800 T. h./7.700 T h. skov,
Afskydningsplan: 67 hjorte, 370 vildsvin.

FASTPRIS TILBUD / JÆGER: 1699

€

-

3 dages jagt - forberedelse af jagtområdet,
1 hjort op til 6,5 kg (skudt eller anskudt) ,
3 overnatninger på hotellet (dobbeltværelse),
morgenmad, frokost og sandwiches efter jagten om
aftenen (ikke-alkoholiske drikkevarer under måltider)
- forsyning af en polsk jæger som medhjælper 1:1,
- eftersøgning af et anskudt dyr,
- rengøring og værdisætnig af trofæerne,
- transport inden for jagtreviret – 2 udgange per dag,
voucher, registrering, jagtrapport og beregning.

VIGTIGE INFORMATIONER:
1. Hvis vægten på trofæet af hjorten er:
a) 6,51 – 8 kg, opkræves der et ekstra beløb, som
udgør 1/4 af prisen fra prislisten. For eksempel: i
tilfælde af hjortens trofæ på 7,00 kg er et ekstra
beløb på 449,50 € (1789/4)
b) 8 kg eller mere, opkræves der et ekstra beløb,
som udgør det halve af prisen fra prislisten. For
eksempel: i tilfælde af hjortens trofæ på 8,20 kg
er et ekstra beløb på 1479,40 € (2958,80/2)
2. Du vil få tilbagebetalt 900 € per hjort, hvis du ikke vil
skyde en hjort. Hvis dit skud vil mislykkes eller en hjort
vil rammes af et skud – ingen tilbagebetaling.
Den hele betaling for jagten skal betales i kontant lige
efter jagten.

EKSTRA AFGIFTER (i tilfælde af bestilling):
- vildsvin……………………..……..…………...….prisliste
- ekstra hjort op til 6,5 kg (over fastpris).................1299 €
- ekstra anskudt hjort (over fastpris)…….….…….....459 €
- tillæg ved indkvartering på et enkeltværelse/dag....19 €
- indkvartering for en ledsagende person/dag...........89 €
- hver ledsagende person under jagten /dag.............39 €
- afskinding til medaljon/stk. ..…..…...…..…………..129 €
- skind (rå)/kg……………..……………....…...…….......6 €
- trofæerslevering/hvert kilo.......................................39 €

PRISLISTE - HJORT
Afhængig af vægten af gevir sammem med kranium,
næseben og nakkeben samt overkæbens ben. Vægten
måles 24 timer efter præparation.
+ 4,59 €
6,50 til 6,99 kg
1563
for hvert 10 g over 6,00 kg
+ 8,99 € for hvert 10 g
7,00 til 7,99 kg
1789
over 7,00 kg
8,00 kg og
+ 12,99 €
2699
over
for hvert 10 over 8,00 kg

PRISLISTE - VILDSVIN
Afhængig af længden af tændernes bund (gennemsnittet af
de to tænders (eng. tusks), måles langs periferien af buen).
140 mm til 159 mm

379

160 mm til 199 mm

419

200 mm - over

869

+11,50 € for hvert 1
mm over 160 mm
+13,99 € for hvert 1
mm over 200 mm

Afhængig af vægt af kroppen efter udtagning af indvolde:
op til 29,99 kg
89
30,00 til 39,99 kg
139

wg

40,00 til 49,99 kg

169

50,00 til 69,99 kg

249

70,00 kg - over

339

sø (70,00 kg - over)

399

Anskudt vildsvin

139

