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BUKKEJAGT I POLEN 
med bukke til fast pris

Drømmer du om at komme på bukkejagt i dette 
skønne jagtland, ja så kan vi hjælpe dig! 

Uanset om du går efter almindelige bukke, eller efter 
nogle af de helt store bukke så har vi turen til dig. 

Når du vælger jagt på fast pris, betaler du en fast pris 
pr. buk.

Jagttiden på råbukken er fra 11/5 – 30/9 
Jagttiden på rå og lam er fra 1/10 – 15/1

Jagten
• 3 jagtdage
• 6 pürsch

Prisen inkluderer
• 3 dages ophold med fuld forplejning
• Engelsk/tysk talende tolk
• Trofærengøring
• Guide 1-1

Ikke inkluderet i prisen
• Trofæafgift pr. buk 2.195 kr. uanset størrelse
• Voucher/adm. 400 kr. pr. jæger
• Kørsel i revir, 30 euro pr. pürsch  

(betales direkte til guiden)
• Vildsvin afregnes efter gældende prisliste
• Administrationsgebyrer

PR. JÆGERKR. 3.695,-
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Info om turen? 
Bukkejagt i Polen er noget langt de fleste har prøvet, eller 
også kender de nogen der har prøvet, og dermed også 
hørt noget om. Kort sagt så er det den jagtform og det 
jagtland flest danske jægere kender, og vi anbefaler dig 
at prøve dette mindst en gang i dit jægerliv.

B og H Jagtrejser samarbejder med flere klubber og 
agenter i Polen, og kan dermed tilbyde bukkejagt over 
hele Polen.

Jagten kan arrangeres til premieren i maj, men også i 
brunsten som ligger sidst i juli eller starten af august alt 
efter vejret. Uanset hvilket tidspunkt man vælger at jage i 
Polen på, så venter der en masse spændende oplevelser i 
dette helt igennem skønne jagtland.

Vildsvin Pris pr. stk.

Til 29,99 kg 85 euro

Fra 30 – 49,99 kg 147 euro 

Fra 50 – 79,99 kg 239 euro

Fra 80 – og op efter 347 euro

Vildsvin so fra 70 kg og op efter 359 euro

Anskydning af vildsvin 98 euro

Keiler Pris pr. stk.

Fra 140 mm – 159 mm 434 euro

Fra 160 mm – 199 mm 469 euro + 11,60 euro pr. mm over 160 mm.

Fra 200 mm og op efter 988 euro + 12,90 euro pr. mm over 200 mm

Anskydning af vildsvin 98 euro

Trofæpriser


