
Fix-prijs inclusief alle afschoten van het vrijgegeven wild
plus 3 geweidragers per dag voor de groep.

Jagen in
de beste jachtvelden
rondom Opole met
vorstelijke accom-
modatie in de 'Hubertus
Hunting Lodge'.

DRIJFJACHT

Bij elke drift wordt een nieuw bosgebied bejaagd. Met trak-

toren en terreinauto’s worden de jagers snel geposteerd, de

drijvers en jachthonden staan al klaar en de 40 tot 60

minuten durende drift kan beginnen. Zo lukt het, elke dag

grote oppervlakten zeer effectief te bejagen. Alle driften

worden door een professionele zweethond voor de nazoek

afgesloten - wij respecteren het wild en gaan hier verant-

woord en goed mee om.

Veiligheid wordt bij ons groot geschreven! Daarvoor zorgen

duidelijke regels, waar de jachtleider zich onheroepelijk aan

houdt, dit wordt bij ons ook van de jagers verwacht. Voor-

namelijk jagen wij vanaf goede drijfjacht kansels, die door de

verhoogde positie een zekere schotwinkel mogelijk maken.

Onze groepen stellen zich uit minimaal 14 tot maximaal

26 geweren samen en bereiken aan drie jachtdagenmeestal

een totaal resultaat van tussen de 50 en 90 stuks wild,

afhankelijk van de kwaliteiten en het geluk van de schutters

soms ook over de 100 stuks wild.

De uitstekende organisatie van onze drijfjachten, die in
Polen van ouds her een hoge traditie naleven, maken vier tot
zeven spannende driften per dag mogelijk, tijdens welke de
schutters allen gelijke jachtkansen hebben. De proffesionele
jachtleiding en de gemotiveerde drijfers zijn een garantie
voor mooie dagelijkse tableau resultaten.

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

ul. Opolska 12a
46-024 Brynica
Polen

1



De beste jachtresultaten behalen wij met schuttersgroepen

van 17 tot 19 shutters en daarboven. Onze aanbieding richt

zich tot gesloten groepen, maar ook tot kleine groepen en

alleen reizenden, voor welke wij als toeboeker(s) in overleg

altijd een passende jachtgroep zullen vinden.

Jij kunt er zeker van zijn, dat jij altijd goede kansen en veel

Waidmannsheil zult hebben en gemeenschappelijk veel

gemoedelijke uren in gezellige kring door zal brengen.

Onze drijfjachten vinden tussen begin oktober en 15 januari

plaats en behoren door de zeer goede resultaten tot een

van de betere in Polen. Verzeker jou daarom tijdig van deze

spannende en enorm gewilde jachtdagen.

Alle afschoten van het vrijgegeven wild, zo ook drie edelher‐
ten tot 4,99 kg of drie damherten tot 1,99 kg geweigewicht
per dag en groep zijn in de pakketprijs inbegrepen en ga‐
randeren vele spannende jachtdagen, die in Polen van ouds
her traditioneel beleefd worden.
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Impressies van de dagelijkse tableaus van onze fan‐
tastische drijfjacht dagen.
Het goede werk van de boswachterijen met de nadruk op

een weidelijke jacht en een goede planning van de jacht-

dagen drukt zich doorgaans in schitterende resultaten uit.
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Fix-prijs drijfjacht met tableaugarantie, inclusief
het afschot van alle door de jachtleider vrij gegeven
wildsoorten.

Prijs per persoon bij groepen
• met 14 jagers ................................................................................................. 2.850,00 €

• met 15 tot 17 jagers ..................................................................................... 2.650,00 €

• met 18 tot 19 jagers ..................................................................................... 2.575,00 €

• met 20 tot 22 jagers ................................................................................... 2.525,00 €

• met 23 tot 26 jagers ................................................................................... 2.500,00 €

• Verlenging op 4 jachtdagen incl. accom. en volpension ..................... Op aanvraag

In prijs inbegrepen:
• 3 Edelherten tot 4,99 kg of 3 damherten tot 1,99 kg per jachtdag voor de

gehele groep, naar voorkomen en vrijgave in jachtveld

• Al het afschot van: Biggen, overlopers, keilers zonder trofee limiet,

roodkaalwild, vossen en marterhonden

• Vrouwelijk reewild en damwild naar voorkomen en vrijgave in jachtveld

• 5 Reisdagen – 4 Overnachtingen – 3 Jachtdagen

• Luxe accommodatie in de ‘Hubertus Hunting Lodge’ met volpension

• Gratis bewaakte parkeerplaats

• Regionale jagerslunch met soep en brood in het bos

• Poolse jachtlicentie en jachtorganisatie

• Alle transporten tijdens de jacht op het jachtterrein

• Uitkoken en bleken van de trofeeën

Niet in prijs inbegrepen:
• Meerprijs voor edelherten over 4,99 kg volgens actuele prijslijst zie HIER

• Meerprijs voor damherten over 1,99 kg volgens actuele prijslijst zie HIER

• Bij dagresultaat van 1,2 - 1,39 st. wild, jachtveldbonus per jager.......... 50,00 €

• Bij dagresultaat vanaf 1,4 st. wild, jachtveldbonus per jager .................. 90,00 €

• Fooi voor de drijvers per jachtdag per jager................................................. 20,00 €

• Enkelkamer per persoon per nacht ................................................................ 55,00 €

• Niet jagend persoon per nacht met volpension .......................................... 125,00 €

• Alcoholische dranken in het hotel

Drijfjacht – Pakketprijs per jager vanaf 2.500,00 €
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Voortzetteing prijslijst fix-prijs drijfjacht
met tableaugarantie.

Betalingsvoorwaarden:
• Aanbetaling bij reservering, na ontvangst rekening ................................ 750,00 €

• Restbedrag contant of per mobiel bankieren voor terugreis.

Hier gelden onze algemene bedrijfsvoorwaarden.

Wat houdt de jachtveldbonus in?
De jachtveldbonus komt voor 100% de boswachterij en de hoofd boswachter en

niet TTA ten goede. Deze premie is een niet obelangrijk extra inkomen voor de bos‐

wachterij en zodoende een aansporen, om buitengewone jachtresultaten te beha‐

len, die duidelijk over de gebruikelijke norm liggen. Voor de jachtgroep betekent dit

meer wild in aanblik, meer kansen en betere jachtresultaten. Het is dus een pure

win-win situatie voor alle betrokkenen.

Voorbeeld: Schiet een groep van 20 jagers per dag tussen de 24 en 27 stuks wild,

bedraagd de bonus 50,- €, liggen er meer dan 27 stuks wild dan bedraagd de bonus

90,- € per jager. Simpel maar effectief!

Wij verhuegen ons op spannende jachtdagen en gemoedelijke uren met jou

bij ons in Polen.

Een welgemeend Waidmannsheil, Max van Amelsfoort

Ook alleen reizenden zijn bij TTA hartelijk welkom.

Drijfjacht Hubertus Hunting Lodge 5



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

ul. Opolska 12a
46-024 Brynica / Polen

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

In kopie/scan bijgevoegde
documenten:

Legitimatiebewijs

Jachtakte

Europese vuurwapenpas

Aanmeldformulier

Hierbij reserveer ik de volgende aanbieding:

Fix-prijs drijfjacht in de ‘Hubertus Hunting Lodge’ met 3 jachtdagen

Jachtverlenging naar 4 jachtdagen gewenst (na individuele afspraak met TTA)

Gewenste reisperiode:

Aankomst op: Terugreis op:

Opmerkingen:

Gewenste kamerindeling: TWEEPERS. EENPERS.

Gegevens van de jager:

Achternaam:

Voornaam:

Geboortedatum:

Straat:

Postcode/Woonplaats:

Tel. nummer:

E-Mail:

Aantal niet jagende personen (graag met namen):

Datum/Handetekening

Met afgifte van deze reservering bevestid u, dat u onze algemene bedrijfsvoorwarden gelezen en geaccepteerd

heeft. Uw contractpartner is Biuro Polowań TTA Sp. z o.o., ul. Opolska 12a, 46-024 Brynica, Polen.

Alle in de aanbieding benoemde prijzen gelden voor het jachtseizoen 2023/24.

Wij verheugen ons nu al op een succesvolle jacht met veel Waidmannsheil en een overgetelijke

tijd met u bij ons in de 'Hubertus hunting Lodge'.
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