Jagen in
de beste jachtvelden

DAMHERTENJACHT

rondom Opole met
vorstelijke accom-

Fix-prijs pakket aanbieding inclusief het strekken van een
damhert tot 3 kg geweigewicht.

modatie in de 'Hubertus
Hunting Lodge'.

Houd jij ook van een moeilijke en zeer actieve jacht? Zoek jij
de uitdaging, geluidsloos door het bonte herfstbos te bersen
– mits nodig ook eens op sokken? Dan is de damherten
bronst precies het juiste voor jou. Maar de plaatsen zijn
schaars, aarzel dus niet al te lang en reserveer tijdig jouw
afschot voor deze uiterst spannende jachtdagen in oktober.
Als het bos vanaf midden tot eind oktober in zijn prachtige

2,36 kg

bonte herfstkleuren straalt, is het tijdpunt gekomen. De
damherten slaan hun bronstkuilen en lokken met hun typische knorren het kaalwild aan, op dat men nu overal in het
bos aantreffen kan.
De vrouwelijke stukken zijn uiterst oplettend en al meer dan
eens maakte het afspringende kaalwild het damhert op de
bersende jagers opmerkzaam, nog voordat deze een schotmogelijkheid kreeg. Deze jacht zorgt voor pure opwinding
en blijft tot aan het laatste moment spannend, daar het

2,74 kg

damhert op zijn bronstplaats altijd druk in beweging is en
zodoende het perfecte moment voor een goed schot snel
verkeken is.

Max van Amelsfoort
Tel.: +48 698 493 914
info@tta-jagdreisen.com
www.tta-jagdreisen.com

De prachtvolle trofeeën van onze damschauflers in Polen

ul. Opolska 12a
46-024 Brynica
Polen

leveren zij op de zwaardere trofeeën uit andere landen niet

maken indruk door hun volume en karakter. Hoewel zij met
hun 2 tot 3 kilogram geweigewicht in vergelijking licht zijn,

op hun attractiviteit in.
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Voor jachtgasten, die een aanzitjacht boven de toch oprecht
moeilijke bersjacht verkiezen, bieden wij in onze jachtvelden
ook perfect onderhouden hoogzitten aan, welke aan strategisch gunstige plaatsen gepositioneerd zijn. Deze leveren
naast de aanblik op het bronst schouwspel vaak ook aanblik
op verschillende andere wildsoorten, zoals roodwild en
zwartwild op. Vanzelfsprekend kunnen deze wildsoorten in

2,30 kg

deze tijd ook bejaagd worden.

Als jij nog meer over de damhertenjacht bij ons in Polen en
de afloop daarvan ervaren wilt, vind jij op onze website een
jachtverhaal over deze jacht. Deze kan jij ook

HIER per Link

aanklikken, of scan de QR-code hieronder.

2,43 kg

Jachtverhaal damhert

1,68 kg

Max van Amelsfoort
Tel.: +48 698 493 914
info@tta-jagdreisen.com
www.tta-jagdreisen.com
ul. Opolska 12a
46-024 Brynica
Polen

2,67 kg

Rijden naar de jachtvelden
Voor de jachtuitgangen rijd jij zelf naar het afspreekpunt in
het jachtveld (ca. 15 tot 35 minuten). Daar stap jij over in de
terreinauto van jouw jachtleider en de outing begint. Na de
outing word jij bij het afspreekpunt teruggebracht.

Damhertenjacht Hubertus Hunting Lodge
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Damhertenjacht inclusief het strekken van een
damhert tot 3 kg geweigewicht.
Damhertenjacht – Pakketprijs 2.595,00 €
In prijs inbegrepen:
• 5 Reisdagen – 4 Overnachtingen – 4 Jachtdagen

1,81 kg

• Luxe accommodatie in de ‘Hubertus Hunting Lodge’ met volpension
• Gratis bewaakte parkeerplaats
• 8 Jachtoutings met 1:1 jachtbegeleiding
incl. avondouting op aankomstdag en ochtendouting op terugreisdag
• Poolse jachtlicentie en jachtorganisatie
• Strekken van een damhert tot 3 kg geweigewicht
• Uitkoken en bleken van de trofeeën

Terugbetalingen:
• Bij het strekken van een damhert tot 1,49 kg .......................................... 250,00 €
• Bij een aangeschoten en niet gevonden damhert ................................... 300,00 €
• Bij jachtdagen zonder succes op een damhert ........................................ 600,00 €

Niet in prijs inbegrepen:
3,02 kg

• Benzinekosten jachtleider per outing .......................................................... 35,00 €
• Enkelkamer per persoon per nacht ............................................................... 55,00 €
• Niet jagend persoon per nacht met volpension .......................................... 125,00 €
• Extra jachtdag inclusief jachtorganisatie en volpension ......................... 295,00 €
• Alcoholische dranken in het hotel
• Fooien voor jouw jachtleider en personeel in het hotel

2,67 kg

Voor het best mogelijke jachtresultaat is op de aankomstdag een avondouting in‐
gepland. Pas hier jouw reis op aan, zodoende jij tot maximaal 14:00 uur bij ons aan‐
komt, er wordt samen iets lekkers gegeten alvorens jij van de eerste jachturen zal
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genieten. Op de terugreisdag is een ochtendouting ingepland, na een lekker ontbijt
kan de terugreis aangetreden worden.

Bij het strekken van een zwaarder damhert wordt enkel het prijsverschil vanaf 3 kg
berekend. Beoordelingsbasis is het schedel met bovenkaak, gewogen 24 uur na het
afkoken, zonder aftrek.
Damhertenjacht Hubertus Hunting Lodge
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Mocht jij een tweede damhert willen strekken,
gelden daarvoor de volgende prijzen.
Afschotprijzen damhert:
• Tot 1,49 kg ...................................................................................................... 720,00 €
• 1,50 – 2,49 kg .............................................................................................. 900,00 €

2,36 kg

elke 10 g over 1,50 kg ..................................................................................

4,94 €

• 2,50 – 2,99 kg ............................................................................................... 1.390,00 €
elke 10 g over 2,50 kg .................................................................................

8,16 €

• Vanaf 3,00 kg ................................................................................................ 1.790,00 €
elke 10 g über 3,00 kg .................................................................................

23,30 €

• Damhert aangeschoten en niet gevonden ............................................... 950,00 €

2,24 kg

Beoordelingsbasis is het schedel met bovenkaak, gewogen 24 uur na het afkoken,
zonder aftrek.

Mocht jouw jacht op het damhert bij een van de eerste jachtoutings succesvol zijn,
biedt zich voor jou de mogelijkheid op roodkaalwild, hert of misschien zelfs een
tweede damhert verder te jagen. Vraag het ons gerust na.

De prijslijst voor verdere afschoten van andere wildsoorten vind jij HIER
of scan daarvoor hieronder de QR-code.

Betalingsvoorwaarden:
• Aanbetaling bij reservering, na ontvangst rekening................................ 750,00 €
• Restbedrag contant of per mobiel bankieren voor terugreis.

2,54 kg

Hier gelden onze algemene bedrijfsvoorwaarden.

Wij verhuegen ons op spannende jachtdagen en gemoedelijke uren
Max van Amelsfoort
Tel.: +48 698 493 914
info@tta-jagdreisen.com
www.tta-jagdreisen.com
ul. Opolska 12a
46-024 Brynica
Polen

met jou bij ons in Polen.
Een welgemeend Waidmannsheil, Max van Amelsfoort

Mocht dit document jou in papiervorm voorliggen, scan dan
deze QR-code, om de afschotprijzen voor andere wildsoorten
te bekijken.

Damhertenjacht Hubertus Hunting Lodge
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Hierbij reserveer ik de volgende aanbieding:
Aanmeldformulier

Afschot van een damhert tot 3 kg geweigewicht – Pakketprijs 2.595,00 €
Ik wil graag een extra (afschot) damhert strekken, in de gewichtsklasse ____________
Abendpirsch am Anreisetag (95,- €)

Voor de aanmelding van
jouw jacht benodigd de
boswachterij een kopie/
scan van de onderstaande
documenten:

Morgenpirsch am Abreisetag (95,- €)

Gewenste reisperiode:
Aankomst op:

Terugreis op:

Opmerkingen:

In kopie/scan bijgevoegde
documenten:
Legitimatiebewijs

Gewenste kamerindeling:

Jachtakte

Gegevens van de jager:

Europese vuurwapenpas

Achternaam:

TWEEPERS.

EENPERS.

Voornaam:
Geboortedatum:
Straat:
Postcode/Woonplaats:
Tel. nummer:
E-Mail:
Aantal niet jagende personen (graag met namen):

Datum/Handtekening

Max van Amelsfoort
Tel.: +48 698 493 914
info@tta-jagdreisen.com
www.tta-jagdreisen.com
ul. Opolska 12a
46-024 Brynica / Polen

Met afgite van deze reservering bevestigd u, dat u onze algemende bedrijfsvoorwaaren gelezen en
geaccepteerd heeft. Uw contractpartnet is TTA Jagdreisen B.V., Beerseweg 5, 5087 TP Diessen, Nederland.
Wij verheugen ons nu al op een succesvolle jacht met veel Waidmannsheil en een onvergetelijke
tijd met u bij ons in de 'Hubertus Hunting Lodge'.

Aanmeldformulier Damhertenjacht Hubertus Hunting Lodge
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