


Bij deze spannende tijd tijdens de hoofdbronst begeleiden

wij jou op jouw jacht in dit goed verzorgde jachtveld in hartje

Pommern. Ondanks het grote jachtveld laat de boswachterij

Dretyń enkel vier, in sommige gevallen vijf, jagers tegelijker-

tijd toe. Dat maakt de jacht tijdens de hoofdbronst tot een

zeer exclusieve jachtbeleving voor onze jachtgasten.

In Dretyń zijn jaarlijks 32 edelherten en in totaal 110 stuks

roodwild in het afschotplan opgenomen. De herten hebben

met 4,5 kg tot 7,5 kg geweigewicht en soms daarboven zeer

interessante trofeeën te bieden.

Wij vertoeven in Hotel Dwór Role, een stijlvol gerestaureerd

herenhuis met groot landgoed en een excellente keuken.

Het afspreekpunt in het jachtveld is enkel 15 km hier

vandaan. Daar starten wij onze jachtoutings – voor elke

jager staat hier een eigen ervaren jachtbegeleider klaar, die

het jachtterrein op zijn duimpje kent.

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

ul. Opolska 12a
46-024 Brynica
Polen

Hertenjacht Pommern 2

5,33 kg

6,20 kg

5,90 kg

Scan hier de hiernaast staande QR code, om de jachtfilm van
de Hunter Brothers op onze website te bekijken.
Alternatief kan jij de volgende link benutten:
https://www.tta-jagdreisen.com/videos/

https://www.tta-jagdreisen.com/videos/
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Hertenjacht in Pommern inclusief het strekken van
een hert tot 5 kg geweigewicht.

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

• Luxe accommodatie in hotel Dwór Role 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

• Persoonlijke begeleiding van de reis door iemand van TTA Jagdreisen

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 €

• 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 in het hotel

aankomt, er wordt samen iets lekkers gegeten alvorens jij van de eerste jachturen

zult genieten. Op de terugreisdag is een ochtendouting ingepland, na een lekker

ontbijt kan de terugreis aangetreden worden.

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

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

na het afkoken, zonder aftrek.

Hertenjacht – Pakketprijs 3.150,00 €

Hertenjacht Pommern 3

4,30 kg

6,71 kg
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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 3.150,00 €

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 in Dretyń.

Aanmeldformulier Hertenjacht Pommern 5


