
 

Tag med Nyjæger.dk på 

bukkepremiere i Polen…! 

 

 

 
I samarbejde med Gamekeeper & Buhls Jagtrejser rejser NYJÆGER.dk til Polen med 6 
nyjægere. I ÅR MED FASTPRIS AFTALE…! 
 
DEN 11.-14. MAJ - har Nyjæger.dk muligheden for at tilbyde 6 pladser til en fantastisk bukkejagt i 
jagtens land Polen. 
 
Gennem vores samarbejde med DJA (Danske Jagtrejse Arrangører) kan vi sammen med 
Gamekeeper & Buhls Jagtrejser tilbyde en unik pakke bestående af 3 dages bukkejagt med jagtfører, 
på et af Polens fantastiske jagtrevirer. Vi bor alle sammen på et hyggeligt lodge med helpension. 
 
Har du lyst til at opleve det fantastiske jagtland Polen og vil du være med til at inspirere andre 
nyjægere, møde nye jagtkammerater, få viden om hvordan man går på bukkejagt, og prøve 
bukkejagt i Polen så er det nu du skal gribe chancen. 
 
Årets bukkejagt bliver en stor oplevelse for alle deltagerne og NYJÆGER.dk’s kamerahold følger dig 
under turen. GRATIS transport samt færge til og fra Polen leveres af Subaru Danmark og 
NYJÆGER.dk. 
 
 
FØRST TIL MØLLE - Se tilbud, program, kontakt og pris nedenfor… 
 
Se tilbud samt Årets Bukkejagt 2018 film og tilmeld dig her… 
 

http://nyjaeger.us13.list-manage.com/track/click?u=39fb3849287607c9548b609cb&id=f3080bef16&e=27b606a9ca
http://www.nyjaeger.dk/aarets-bukkejagt-2019


 

 
 
Revir: 
Vi skal til Polen og jage bukke på statsreviret Opole. 
Det er et kæmpe revir på 18.500 ha, hvoraf 12.000 ha er 
skov. 
Her nedlægges årligt næsten 100 råbukke og ca. 300 
vildsvin. På reviret findes også en stærk bestand af 
kronvildt og dåvildt, men på denne jagt er det dog kun 
bukke og vildsvin jagten gælder. 

 

Beliggenhed: 
Reviret er beliggende i det sydvestlig Polen, 80 km vest 
for storbyen Wroclaw. Der er 667 km fra Rostock, 430 
km fra Berlin. 
 

 
 
Indkvartering: 
Vi bliver indkvarteret på Buffalo Ranch udenfor 
landsbyen Dąbrówka Dolna. Indkvartering er på rigtig fin 
lodge hvor der er værelser med eget bad og toilet. 
Beliggenheden er idyllisk med skov og marker omkring 
indkvarteringen. Opholdet er med helpension, dog skal 
man selv betale for øl, vin. 
 

 
 
Turens forløb: 
11. maj -  Afgang tidlig morgen- Ankomst til reviret om 
eftermiddagen og på jagt om aftenen 
12. maj - Jagt morgen og aften 
13. maj - Jagt morgen og aften 
14. maj - Jagt om morgenen og afrejse fra reviret i løbet 
af formiddagen 

 

Pris pr. jæger: 
3 dages ophold med helpension 
3 dages jagt med jagtføring 1:1 og 6 pürsch 
Transport i Subaru biler samt færge 
Polsk jagtforsikring 
Engelsktalende tolk 
Afskydning af 2 råbukke uanset størrelse 
Pris pr. jæger kr. 8.990,- 

 

Eventuelle tillæg/fradrag: 
Tillæg pr. ekstra buk uanset størrelse kr. 2.250,00 
Fradrag pr. ikke nedlagt buk kr. 1.500,- 
Anskudt = nedlagt buk 
Tillæg for enkeltværelse kr. 150,- pr. døgn 
Kørsel i reviret 50-60 €, - pr. jæger pr. dag (2 pürsch) 
Afskydning af vildsvin i henhold til prisliste. 

 

 
 

Trofæafgifter for vildsvin: 
Vildsvin med tænder op til 13,99 cm afregnes efter 
opbrækket vægt. 
Op til 29,99 kg  dkk     830,00 
30,00 til og med 49,99 kg  -  1.100,00 
50,00 til og med 79,99 kg  -  1.680,00 
80,00 kg og opefter  -  2.770,00 
  
Vildsvin med tænder på 14,00 cm og opefter afregnes 
efter middeltandlængde målt udvendigt. 
14,00 til og med 15,90 cm  dkk  4.500,00 
16,00 cm  -  5.300,00 
+ pr. mm over 16,00 cm  -  131,00 
20,00 cm  -  10.540,00 
+ pr. mm over 20,00 cm  -  148,00 
Anskydning af vildsvin  -  555,00 
 

 
 
Vi håber at ovennævnte arrangement måtte 
have Din interesse, og beder Dig venligst give 
besked snarest muligt, idet tilbuddet er ude til 
anden side. 
Endvidere er vi selvfølgelig til tjeneste med alle 
oplysninger om arrangementet. 
 
Med venlig hilsen 
Gamekeeper & Buhls Jagtrejser A/S 
 
Kenneth Banke 
Tlf. 76 70 41 00 
email: kb@gamekeeper.dk 
 

https://www.booking.com/hotel/pl/buffalo-ranch.en-gb.html?aid=357017;label=gog235im-1DCAsotgFCDWJ1ZmZhbG8tcmFuY2hIM1gDaD2IAQGYAQm4ARfIAQ7YAQPoAQGIAgGoAgO4AtPa8OMF;sid=4e0b1a9dbef525390f79f534600d0114;dist=0&keep_landing=1&sb_price_type=total&type=total&#availability


 

 



 

 

 

 


