
Sterke moeflon rammen in het bekende uilengebergte
garanderen een buitengewone topjacht.

Jagen in
de prachtige
heuvels van
het uitgestrekte
uilengebergte in
Zuid-West Polen.

MOEFLONJACHT

Het door ons bejaagde jachtveld Bardo ligt in Zuid-West

Polen, dicht bij de Tsjechische grens. Het landschap heeft

met zijn sterk heuvelachtige terrein een middel gebergte

karakter en biedt de europese moeflon ideale levens-

omstandigheden – de bersende jager moet hier over een

goede basisconditie beschikken. Echter ook in Bardo staan

goede hoogzitten ter beschikking, voor het geval jij de jacht

iets rustiger aan wilt doen en liever vanaf de aanzit jaagt.

Het moeflonbestand is hier zeer groot, zo treffen wij vaak op

grote kuddes van deze indrukwekkende en zeer charmante

wildschapen. De jacht is erg aanspreeksvol, daar de veelal

dagactieve moeflons schuw zijn en met hun erg goed

ontwikkelde zintuigen, hun nadere omgeving nauwlettend

in de gaten houden.

Ook roodwild, zwartwild en vrouwelijk reewild zijn in deze

regio aan te treffen. Naar wens biedt zich een veelzijdige

combinatiejacht op deze verschillende wildsoorten aan.

Heb jij hiervoor interesse hebben, laat het ons gerust weten.

In het jachtveld Bardo vinden wij indrukwekkende oude moeflon
rammen met trofee lengtes van 60 tot 95 cm. Wij begeleiden jou
persoonlijk tijdens deze prachtige jachtdagen, die tot aan het al‐
lerlaatste moment uiterst spannend zullen blijven. Tijdens indi‐
viduele data tussen 1 oktober en eind februari jagen wij met jou
in deze prachtige bergregionen van Polen.

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

ul. Opolska 12a
46-024 Brynica
Polen
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Middenin het jachtveld vertoeven wij met onze jachtgasten

in een gezellig landelijk hotel met een goede verzorging,

een stevig ontbijt en een smakelijke regionale keuken.

De moeflon ram wordt in Polen vanaf 1 oktober tot en met

28 februari bejaagd. Ideaal is de jacht in oktober en

november, tijdens de bronst van demoeflons. Echter ook de

jacht in januari en februari zijn prachtig, nu staan vaak

meerdere rammen bij elkaar en het nu bladloze bos biedt

een beter zicht op het wild en is ideaal voor de bersjacht.

In het nu vaak witte landschap te jagen is een bijzondere

belevenis. Stem de door jouw gewenste jachtperiode met

ons af, wij verzorgen graag jouw jachtdroom in deze

prachtige regio. Max van Amelsfoort of Darek Lisowski van

het TTA-team begeleiden jou hier persoonlijk.

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

ul. Opolska 12a
46-024 Brynica
Polen
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Jacht op de moeflon ram in het uilengebergte
in het jachtterrein van Bardo.

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

• Accommodatie in goed hotel middenin het jachtveld met volpension

• 8 Jachtoutings met 1:1 jachtbegeleiding

incl. avondouting op aankomstdag en ochtendouting op terugreisdag

• 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 ............................................................... 35,00 €

• 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

Afschotprijzen moeflon ram:
• Tot 59,99 cm ............................................................................................... 1.590,00 €

• 60,00 - 69,99 cm ...................................................................................... 1.590,00 €

elke 1 mm over 60,00 cm .......................................................................... 11,60 €

• 70,00 - 79,99 cm ....................................................................................... 2.750,00 €

elke 1 mm over 70,00 cm .......................................................................... 25,00 €

• 80,00 cm en groter, fix-prijs ................................................................... 5.250,00 €

• Moeflon ram aangeschoten en niet gevonden ...................................... 1.590,00 €

• Moeflon ooi / vrouwelijk lam ..................................................................... 165,00 €

• Mannelijk lam ............................................................................................... 245,00 €

Moeflonjacht – Prijs 1.190,00 €
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https://www.tta-jagdreisen.com/wp-content/uploads/abschussgebuehren-andere-wildarten-schlesien.pdf


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

ul. Opolska 12a
46-024 Brynica / Polen

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

Geldige achtverzekering

Aanmeldformulier

Hierbij reserveer ik de volgende aanbieding:

Moeflonjacht in het uilengebergte ca. ____________ cm gewenst afschot moeflon ram

Jacht op andere wildsoorten ____________________________________________________________________________________________________________________

Gewenste reisperiode:

Aankomst op: Terugreis op:

Opmerkingen:

Gewenste kamerindeling: TWEEPERS. EENPERS.

Gegevens van de jagers:

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 in het uilengebergte in het jachtveld Bardo.
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