
De veelzijdige jacht in een van de mooiste berg-
landschappen in Zuid-West Polen.

Jacht in
een van de beste
terreinen in Zuid-West
Polen in prachtig
mooie onberoerde
berglandschappen.

KAALWILDJACHT

In dit goed te bereiken jachtveld wachten enorm bijzondere

jachtervaringen op jou. Het landschap in Lądek Zdrój is

wonderschoon en de grote bonte bossen trekken schilder-

achtig tot ver in de bergen van het jachtveld, welke tussen

550 en 1.426meter boven de zeespiegel ligt. Zo verbaast het

jou niet, dat wij daar op een erg veelzijdige wildpopulatie

aantreffen, voor welke dit grotendeels ongerepte natuur-

landschap een ideale leefomgeving vormt. Moeflons, zwart-

wild, reewild en zeer grote bestanden aan roodwild voelen

zich hier veilig. Het roodwild is door de weidelijke bejaging

en de hier hoog in het vaandel staande jachtrust in dit jacht-

gebied overwegend dagactief, wat voor ons jagers een heel

bijzondere belevenis is. Zo laten zich onder andere oude

edelherten bij goed daglicht blikken. De trofeeën zijn hier

naar mate van hun volume tamelijk poreus en brengen over

het algemeen tussen de 3 kg en 6 kg aan de weegschaal.

Meer als de helft van de hier jaarlijks gestrekte herten vallen

onder de leeftijdsklasse 1, vanaf 10 jaar en ouder.

Het 10.000 hectare grote jachtterrein van de boswachterij
Lądek Zdrój ligt in Zuid-West Polen direct aan de Tsjechische
grens. Tot hoog in de bergtoppen schildert zich het prachtige
bosgebied, dat een gigantisch groot wildbestand bevat. Het
TTA team begeleid jou tijdens deze spannende bersjacht die
jij niet snel meer zal vergeten.
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De kaalwildjacht laat zich uitstekend met de jacht
op andere wildsoorten combineren.

Afschotprijzen kaalwild:
• Roodwild hinde / kalf ...................................................................................... 115,00 €

• Reegeit / kalf ...................................................................................................... 65,00 €

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

• 2,01 – 2,49 kg ............................................................................................. 920,00 €

• 2,50 – 2,99 kg ............................................................................................. 1.080,00 €

• 3,00 – 3,49 kg ............................................................................................. 1.275,00 €

• 3,50 – 3,99 kg .............................................................................................. 1.430,00 €

• 4,00 – 4,49 kg ............................................................................................. 1.500,00 €

• 4,50 – 4,99 kg ............................................................................................. 1.580,00 €

• 5,00 – 5,99 kg ............................................................................................. 1.680,00 €

elke 10 g over 5,00 kg ................................................................................ 5,20 €

• 6,00 – 6,99 kg ............................................................................................. 2.195,00 €

elke 10 g over 6,00 kg ................................................................................ 8,08 €

• 7,00 – 7,99 kg ............................................................................................. 2.995,00 €

elke 10 g over 7,00 kg ............................................................................... 13,98 €

• Vanaf 8,00 kg ............................................................................................... 4.380,00 €

elke 10 g over 8,00 kg ................................................................................ 21,00 €

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

Beoordelingsbasis is het volledige schedel met bovenkaak, gewogen 24 uur na het

afkoken, zonder aftrek.

Afschotprijzen in het jachtveld Lądek Zdrój:
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Het jachtveld Lądek Zdrój is eenvoudig te bereiken.
Het ligt ten zuiden van Breslau (Wrocław).

Afschotprijzen moeflon:
• Tot 59,99 cm ................................................................................................. 1.295,00 €

• 60,00 - 69,99 cm ........................................................................................ 1.295,00 €

elke 1 mm over 60,00 cm .......................................................................... 10,00 €

• 70,00 - 79,99 cm ........................................................................................ 2.295,00 €

elke 1 mm over 70,00 cm ........................................................................... 27,00 €

• 80,00 cm en daarboven, fix-prijs ............................................................. 4.995,00 €

• Moeflon ram aangeschoten en niet gevonden......................................... 1.250,00 €

• Moeflon ooi / vrouwelijk lam ...................................................................... 125,00 €

• Mannelijk lam ................................................................................................ 225,00 €

Afschotprijzen zwartwild naar gewicht:
• Tot 29,99 kg ...................................................................................................... 105,00 €

• 30,00 - 39,99 kg ............................................................................................ 200,00 €

• 40,00 - 49,99 kg ............................................................................................. 230,00 €

• 50,00 - 69,99 kg.............................................................................................. 365,00 €

• 70,00 - 79,99 kg ............................................................................................... 415,00 €

• Vanaf 80,00 kg ................................................................................................. 490,00 €

• Zwartwild aangeschoten en niet gevonden ................................................. 160,00 €

• Zeug over 60,00 kg, prijslijs .......................................................................... +,20%

Afschotprijzen keiler naar tandenlengte:
• 140 - 159 mm .................................................................................................. 655,00 €

• 160 - 199 mm ................................................................................................ 735,00 €

elke mm over 160 mm ................................................................................... 17,25 €

• Vanaf 200 mm ................................................................................................ 1.425,00 €

elke mm over 200 mm................................................................................... 21,00 €

Voortzetting afschotprijzen:

Kaalwildjacht Lądek Zdrój 4



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

ul. Opolska 12a
46-024 Brynica
Polen

Kaalwildjacht in het bijzondere jachtveld van de
boswachterij Lądek Zdrój in Zuid-West Polen.

In prijs inbegrepen:
• 5 Reisdagen – 4 Overnachtingen – 3,5 Jachtdagen

• Accommodatie in gezellige privé vakantiewoningen

• Ontbijt, middag- en avondeten in uitgezochte, plaatselijke restaurants

• 7 Jachtoutings met 1:1 jachtbegeleiding

inclusief avondouting op aankomstdag

• Poolse jachtlicentie en jachtorganisatie

• Uitkoken en bleken van de trofeeën

Niet in prijs inbegrepen:
• Afschot van wild volgens prijslijst

• 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 .......................... 265,00 €

• Mits gewens, ochtendouting op terugreisdag ............................................ 95,00 €

• Alcoholische dranken

• Fooi voor jouw de jachtleider

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

• 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 prachtige jachtveld Lądek Zdrój.

Een welgemeend Waidmannsheil, Max van Amelsfoort

Kaalwildjacht – Prijs 990,00 €
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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:

Kaalwildjacht afschot ____________ stuks, wildsoort ________________________________________________________________________________

____________ stuks, wildsoort ________________________________________________________________________________

Extra jachtdag incl. jachtorganisatie en accommodatie met volpension (265,- €)

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/Handtekening

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 Lądek Zdrój.
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