
Fix-prijs pakket aanbieding inclusief het strekken van een
edelhert tot 5 kg geweigewicht.

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

HERTENJACHT

De jacht op het edelhert in vrije wildbaan blijft ondanks de

meest ideale omstandigheden spannend en veeleisend.

De jager moet nog voor de ochtendgloren in het jachtveld

zijn, alle voorwaarden nagekeken en zijn mogelijkheden

taktisch afgewogen hebben.

Jij, als jachtgast, kan daarbij op de vaak tientallen jaren

ervaringen van jouw jachtbegeleider vertrouwen. Hij is

beroepsjager en kent het jachtgebied op zijn duimpje.

Samen bersen jullie door de prachtige oneindige bossen tot

aan de verstopte bronstplaatsen. De adembenemende

aanblik, als het plaatshert met zijn roedel kaalwild uittreed,

zal menig jager niet snel meer vergeten.

Rond de 5e september wordt het kaalwild bronstig en begint

de enorm spannende jachttijd. Na de ‘feisttijd’ zijn de

herten goed op de bronst voorbereid en hun luide burlen

galmt nu vanuit alle hoeken door de uitgestrekte Poolse

bossen. De hertenbronst begint rond de 5e en eindigt om en

nabij de 30e september.

Onze goede roodwildpopulatie biedt de perfecte voorwaarden
voor de jacht op jouw levenshert. De weidelijke en selectieve
jacht zorgen bij ons voor een kwalitatieve verbetering van de
oude geweidragers en een kwantitatieve toename van het rood‐
wildbestand. De hertenbronst zorgt daardoor tot een jaarlijks
hoogtepunt voor onze jachtgasten.
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Het edelhert mag in Polen vanaf de 21e augustus, dus nog

voor de bronst, bejaagd worden. De nu veelal op de

uitgestrekte groene vlaktes foeragerende herten, bieden jou

aldaar erg interessante jachtmogelijkheden.

Onze jachtgasten strekken jaarlijks circa 60 herten tijdens de

bronst, in de jachtvelden rondom de 'Hubertus Hunting

Lodge', daarbij zijn vaak vele sterke medaillenherten te

bewonderen. Onze bronstjacht behoord tot een van de

populairste jachten. Reserveer daarom tijdig jouw plekje.

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.

De hertenjacht behoord bij ons tot de populairste jachten. Het bersen
naar de verdekte bronstplaatsen, aan welke het machtige plaatshert
met zijn kaalwildroedel uittreed, is een bijzondere belevenis. Geen
enkele jager zal deze spannende momenten ooit vergeten.
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Hertenjacht inclusief het strekken van een hert tot
5 kg geweigewicht.

In prijs inbegrepen:
• 5 Reisdagen – 4 Overnachtingen – 4 Jachtdagen

• 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 edelhert tot 5 kg geweigewicht

• Uitkoken en bleken van de trofeeën

Terugbetalingen:
• Bij het strekken van een hert tot 3,49 kg ............................................... 200,00 €

• Bij een aangeschoten en niet gevonden hert ......................................... 250,00 €

• Bij jachtdagen zonder succes op een hert .............................................. 1.020,00 €

Niet in prijs inbegrepen:
• Benzinekosten jachtleider per outing .......................................................... 40,00 €

• 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

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

genieten. Op de terugreisdag is er een ochtendouting ingepland, na een lekker ont‐

bijt kan de terugreis aangetreden worden.

Bij het strekken van een zwaarder hert wordt enkel het prijsverschil vanaf

5 kg berekend. Beoordelingsbasis is het schedel met bovenkaak, gewogen 24 uur

na het afkoken, zonder aftrek.

Hertenjacht – Pakketprijs 3.200,00 €
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Prijs voorbeeld: Als jij een hert met 6,37 gewicht (i.p.v. 5,00 kg) strekt, kost

het afschot 2.550,00 € + 37 x 10,50 € = 2.938,50 € minus 2.050,00 € (voor het

5,00 kg hert) resulteerd dit in een meerprijs van 888,50 € .

• Tot 2,00 kg .................................................................................................... 650,00 €

• 2,01 – 2,49 kg .............................................................................................. 1.090,00 €

• 2,50 – 2,99 kg ............................................................................................... 1.350,00 €

• 3,00 – 3,49 kg .............................................................................................. 1.450,00 €

• 3,50 – 3,99 kg ............................................................................................... 1.650,00 €

• 4,00 – 4,49 kg ............................................................................................. 1.800,00 €

• 4,50 – 4,99 kg ............................................................................................... 1.950,00 €

• 5,00 – 5,99 kg .............................................................................................. 2.050,00 €

elke 10 g over 5,00 kg ................................................................................ 5,05 €

• 6,00 – 6,99 kg ............................................................................................ 2.550,00 €

elke 10 g over 6,00 kg ................................................................................ 10,50 €

• 7,00 – 7,99 kg ............................................................................................. 3.590,00 €

elke 10 g over 7,00 kg ................................................................................ 14,14 €

• Vanaf 8,00 kg ................................................................................................ 4.990,00 €

elke 10 g over 8,00 kg ................................................................................. 24,50 €

• Hert aangeschoten en niet gevonden ........................................................ 1.250,00 €

Beoordelingsbasis is het schedel met bovenkaak, gewogen 24 uur

na het afkoken, zonder aftrek.

Strek jij meer als een hert, is de zwaarste tot 5 kg in het fix-prijs pakket inbegrepen

en wordt er enkel het verschil boven 5 kg bijgerekend. Verdere afschoten van her‐

ten worden volgens de prijslijst berekend, er worden geen herhaalde kosten voor

jachtlicenties en jachtorganisatie berekend.

Betalingsvoorwaarden:
• Aanbetaling bij reservering, na ontvangst rekening ............................ 1.000,00 €

• Restbedrag contant of per mobiel bankieren voor terugreis.

Hier gelden onze algemene bedrijfsvoorwaarden.

Wij verhuegen ons op spannende jachtdagen en gemoedelijke uren

met jou bij ons in Polen.

Een welgemeend Waidmannsheil, Max van Amelsfoort

Afschotprijzen edelhert:
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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:

Afschot van een edelhert tot 5 kg geweigewicht – Pakketprijs 3.200,00 €

Ik wil graag een sterker hert dan 5 kg strekken, in de gewichtsklasse ____________

Ik wil graag een extra (afschot) hert strekken, in de gewichtsklasse ____________

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/Handtekening

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'.

Aanmeldformulier Hertenjacht Hubetus Hunting Lodge 5


