
De veelzeidige en afwisselende jacht in de prachtige herfst
en winter maanden.

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

KAALWILDJACHT

Spannende jachtoutings zijn hier gegarandeerd, als jij er met

ons in deze bijzondere tijd op uittrekt. Jouw jachtbegeleider

gaat met jou de meest bijzondere plaatsen in het enorm

uitgestrekte jachtveld af, waar jij grote aantallen aan wild zal

gaan zien en bij deze gelegenheid vaak het gewenste stuk

wild kunt strekken.

Onze gasten strekken bij drie tot vier jachtdagen gemiddeld

tot 15 stuks wild (roodwild, damwild, zwartwild, reewild).

Tijdens deze jacht wordt veel geberst, vanzelfsprekend zijn

alle jachtvelden ook van goede hoogzitten voorzien, vanuit

waar jij prachtige aanblikken zal gaan hebben en een zeker

schot af kunt geven.

Een hoogtepunt in de winter is de nachtjacht op zwartwild,

die zich zeer goed met de kaalwildjacht laat combineren.

Wij jagen in Polen ‘s nachts met moderne nachtzichtappa-

raturen en warmtebeeldtechniek op het zwartwild. Vanaf

pagina 52 in onze TTA Jagdreisen catalogus 2023/24 of HIER

vind jij onze aanbieding voor de nachtjacht op zwartwild.

De kaalwildjacht zorgt bij iedere jager voor veel emoties. De
nu nog groene en voor het wild aantrekkelijke velden zorgen
voor veel aanblik van verschillende wildsoorten. Jachtmoge‐
lijkheden zijn in deze periode van het jaar met roodwild,
damwild, zwartwild, reewild en predatoren enorm divers. Wij
passen graag een planning op jouw diverse jachtwensen toe.
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Jachttijden in Polen:
Edelhert .................................................................. 21. Augustus tot 28. Februari
Roodwild hinde ............................................................. 1. Oktober tot 15. Januari
Roodwild kalf ............................................................. 1. Oktober tot 28. Februari
Damhert .................................................................. 1. September tot 28. Februari
Damhinde/ kalf.............................................................. 1. Oktober tot 15. Januari
Reegeit/ kalf .................................................................. 1. Oktober tot 15. Januari
Zwartwild ................................................................................ Het gehele jaar door

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

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

• Gratis bewaakte parkeerplaats

• 6 Jachtoutings met 1:1 jachtbegeleiding

• Poolse jachtlicentie en jachtorganisatie

• Uitkoken en bleken van de trofeeën

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 €

• Extra avondouting op aankomst-/terugreisdag, elk ................................. 95,00 €

• Alcoholische dranken in het hotel

• Fooien voor jouw jachtleider en personeel in het hotel

Afschotprijzen kaalwild:
• Roodwild hinde / kalf ....................................................................................... 140,00 €

• Damwild hinde / kalf ........................................................................................ 140,00 €

• Reegeit / kalf ...................................................................................................... 70,00 €
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Kaalwildjacht – Prijs 1.190,00 €



Afschotprijzen zwartwild naar gewicht:
• Tot 29,99 kg ...................................................................................................... 130,00 €

• 30,00 - 39,99 kg ............................................................................................. 245,00 €

• 40,00 - 49,99 kg ............................................................................................. 290,00 €

• 50,00 - 69,99 kg.............................................................................................. 430,00 €

• 70,00 - 79,99 kg .............................................................................................. 490,00 €

• Vanaf 80,00 kg ................................................................................................. 595,00 €

• Zwartwild aangeschoten en niet gevonden ................................................. 245,00 €

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

Afschotprijzen keiler naar tandenlengte:
• 140 - 159 mm ................................................................................................. 810,00 €

• 160 - 199 mm ................................................................................................ 910,00 €

elke mm over 160 mm .................................................................................. 20,89 €

• Vanaf 200 mm ............................................................................................... 1.725,00 €

elke mm over 200 mm ................................................................................. 25,40 €

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

• Restbedrag contant of per mobiel bankieren voor terugreis.

Hier gelden onze algemene bedrijfsvoorwaarden.

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 weer bij het afspreekpunt teruggebracht.

Heb jij nog vragen, aarzel dan niet ons te contacteren, wij staan jou graag te woord

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

jou bij ons in de ‘Hubertus Hunting Lodge’.

Een welgemeend Waidmannsheil, Max van Amelsfoort

P.S. Reserveer de extra jachtoutings op jouw aankomst- of terugreisdag, dit loont

zich vaak en bevelen wij jou bij deze jacht van harte aan.
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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 ________________________________________________________________________________

afschot____________ stuks wildsoort ________________________________________________________________________________

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/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 Kaalwildjacht Hubertus Hunting Lodge 4


