
In de buurt van de Witrussische grens jagen wij met jou in
Supraśl, een terrein van de absolute topklasse.

Jacht in
een van de beste
terreinen van Polen
op kapitale herten in
de natuur reservaten van
Supraśl.

HERTENJACHT

De regio en in bijzonder het jachtterrein Supraśl staat

bekend door hun hoogkapitale edelherten. De verantwoor-

delijken in de boswachterij voeren een zeer gewaardeerde

en doordachte, weidelijke jacht door. Daaruit vloeit een

gezond roodwildbestand met een hoog aantal aan oude

herten met geweigewichten van 6 kg tot 10 kg, soms zelfs tot

12 kg uit voort. In het jaarlijkse afschotplan zijn 70 stuks

roodwild opgenomen, daarvan 14 oude geweidragers.

Het jachtveld stelt zich samen uit een zeer afwisselend

biotoop, dat naast zijn bos- en velddelen veel oerige natte

grasvlakten bezit en zodoende een ideale leefomgeving

voor het roodwild vormt. De vele goed verzorgde wildakkers

maken deze wildvriendelijke omgeving compleet.

Voor gepassioneerde jagers is de jacht in dit prachtige land-

schap een bijzondere belevenis. Door de goede en vertrou-

welijke samenwerking met de boswachterij Supraśl kunnen

wij onze gasten de mogelijkheid bieden, daar met ons op

hoogkapitale edelherten te jagen.

De bowachterij Supraśl in Noord-Oost Polen ligt middenin
bijzonder uitgestrekte, natuurlijke bos-, veld-, en grasland‐
schappen. Het jachtterrein is 10.000 hectare, daarvan zijn
4.000 ha. veld en natte grasvlakten. Het extreem wildrijke
natuurreservaat Puszczy Knyszyńskiej met zijn 20 reserva‐
ten grenst direct aan dit prachtige jachtveld.
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Jacht op hoogkapitale herten in de boswachterij
Supraśl in Noord-Oost Polen.

Direct in het jachtveld ligt het luxe hotel Lipowy Most. Naast
de comfortabele kamers staat het hotel door het lekkere
eten bekend, hier worden dagelijks verschillende lerkker-
nijen geserveert. Het mooie terras biedt een ideale plaats
voor ontspanning tussen de jachtoutings door.

In prijs inbegrepen:
• 6 Reisdagen – 5 Overnachting – 4 Jachtdagen

• Luxe accommodatie in hotel Lipowy Most met volpension

• Gratis bewaakte parkeerplaats

• 8 Jachtoutings met 1:1 jachtbegeleiding

• Poolse jachtlicentie en jachtorganisatie

• Uitkoken en bleken van de trofeeën

Niet in prijs inbegrepen:
• Benzinekosten jachtleider per outing .......................................................... 35,00 €

• Enkelkamer per persoon per nacht ............................................................... 35,00 €

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

• Extra jachtdag inclusief jachtorganisatie en volpension ......................... 295,00 €

• Extra avond- /ochtendouting op aan-/terugreisdag, elk ......................... 95,00 €

• Alcoholische dranken in het hotel

• Fooien voor jouw jachtleider en personeel in het hotel

Hertenjacht Supraśl – Prijs 1.180,00 €
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Jacht op hoogkapitale herten in de boswachterij
Supraśl in Noord-Oost Polen.

Afschotprijzen edelhert:
• Tot 2,00 kg .................................................................................................... 595,00 €

• 2,01 – 2,49 kg .............................................................................................. 880,00 €

• 2,50 – 2,99 kg .............................................................................................. 980,00 €

• 3,00 – 3,49 kg ............................................................................................... 1.050,00 €

• 3,50 – 3,99 kg ............................................................................................... 1.360,00 €

• 4,00 – 4,49 kg ............................................................................................... 1.450,00 €

• 4,50 – 4,99 kg .............................................................................................. 1.600,00 €

• 5,00 – 5,99 kg ............................................................................................... 1.650,00 €

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

• 6,00 – 6,99 kg .............................................................................................. 2.150,00 €

elke 10 g over 6,00 kg ................................................................................. 6,06 €

• 7,00 – 7,99 kg .............................................................................................. 2.750,00 €

elke 10 g over 7,00 kg .................................................................................. 13,63 €

• Vanaf 8,00 kg ................................................................................................ 4.100,00 €

elke 10 g over 8,00 kg ................................................................................. 19,60 €

• Hert aangeschoten en niet gevonden ....................................................... 995,00 €

Beoordelingsbasis is het schedel met bovenkaak, gewogen 24 uur

na het afkoken, zonder aftrek.

Betalingsvoorwaarden:
• Aanbetaling bij reservering, na ontvangst rekening .............................. 2.000,00 €

• Restbedrag contant of per mobiel bankieren voor terugreis.

Hier gelden onze algemene bedrijfsvoorwaarden.

Wij verheugen ons nu al op spannende jachtdagen en de vele gemoedelijke uren

met jou in het exlusieve jachtveld Supraśl.

Een welgemeend Waidmannsheil, Max van Amelsfoort

P.S. Vergeet niet een extra jachtouting op aan- en of terugreisdag te reserveren. Dit

loont zich als extra jachtmogelijkheid voor optimaal jachtsucces.

Afschotprijzen edelhert Supraśl:
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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:

Hertenjacht in de boswachterij Supraśl – Prijs 1.180,00 €

____________ Stuks gewenst afschot edelhert ca. ____________ kg Geweihgewicht

Avondouting op aankomstdag (95,- €) Ochtendouting op terugreisdag (95,- €)

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 TTA Jagdreisen B.V., Beerseweg 5, 5087 TP Diessen, Nederland.

Alle in de aanbieding benoemde prijzen gelden voor het jachtseizoen 2022/23.

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

tijd met u in Supraśl.

Aanmeldformulier Hertenjacht Supraśl 4


