Bukkejagt på Diana Mysliborz i Polen.
DIANA Myslibórz ligger syd for Stettin kun 40 km inde i Polen og er et helt utroligt flot område.
Området er meget frodigt med mange søer, et fantastisk smukt område.
Indkvarteringen på dette revir er et lækkert hotel.
Vi kan her tilbyde bukkejagt til 2-3 jægere på 7350 ha.
fantastisk jagt. Området har alt.. skove, enge, marker
og moseområder. Vi har 30 bukke til afskydning i 2020.
Man kan forvente bukke fra 240 gram op til 420 gram,
dog er der nedlagt større bukke på området.

Der sælges hvert år omkring 30 bukke samt 15
under brunsten
Tilbud:
* 3 dages bukkejagt = 6 pürsch, jagtføring 1:1
* 3 dages ophold i dobbeltværelse (kat 1)
* Med fuld forplejning,
* AL kørsel i reviret.
* Tolk,
* Div. tilladelser,
* Polsk jagtforsikring.
* Trofæbehandling.

KUN 4.995kr. pr. jæger.
Tillæg:
Administrationsgebyr 400 kr.
Drikkepenge.

På Diana skydes til disse priser:
Fastpris pr. buk.
Op til 349g.
350g. til 449g.
450g. og over

Parykbuk.

2.195 kr.
3.995 kr.
6.495 kr.

13.995 kr.

Anskudt Råbuk.

1.895 kr.

50% på alle vildsvin
der nedlægges i bukkejagten.
Prisliste vildsvin – 50%
Vægt på vildsvin og tand længde i mm.
Keiler i mm.
140 til 159mm.
160 til 199mm.
+ 95,25 kr. pr. mm. Over 160mm.
200mm.
+107,00 kr.

3.495 kr.
4.195 kr.

Op til 29,99 kg.
30 til 49,99 kg.
50 til 79,99 kg.
80 kg. og op

595 kr.
995 kr.
1.995 kr.
2.495 kr.

Anskudt vildsvin.

7.895 kr.

595 kr.

Jeg ser frem til at høre din respons på dette tilbud.
Du er altid velkommen til at ringe,
hvis du har supplerende spørgsmål til overstående.
Tilbuddet har du på hånden til der er udsolgt i år.
Med Venlig Hilsen
Thomas B. Ehlers & Hans S. Knudsen
Field and Forest.
Hunting Tours.
TLF. 40559201- 51218710
tl@fieldandforest.dk hs@fieldandforest.dk
www.Fieldandforest.dk
Medlem af rejsegarantifonden nr. 2093.
Husk din jagtrejse ikke er et spørgsmål om pris, men om tillid til din jagtrejseudbyder.

