
Bijzondere jachtbelevenissen in uitgezochte jachtterreinen
rond om de 'Hubertus Hunting Lodge'

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

REEBOKJACHT

De adembenemende landschappen met rijk afwisselende

biotopen zorgen bij ons in Schlesien, in Zuid-West Polen,

voor een uitstekend en gezond reewildbestand.

Door de weidelijke en selectieve jacht in onze velden, laat

zich hier reewild in verschillende leeftijdsklassen vinden.

Niet zelden treft men op bokken van vijf tot zeven jaar en

ouder. De trofeeën drukken zich in de regel door hun goede

rozen, glanzende parels en een donkere geweikleur uit.

De trofeegewichten bij oude bokken liggen tussen de 200

en 500 gram, in enkele gevallen zelfs daarboven.

Op 11 mei gaat in Polen de bokkenjacht open, een voor

velen geliefde tijd om in de prachtig opbloeiende landschap-

pen goed jachtresultaat te behalen. Maar ook de maanden

juni en juli hebben hun speciale charmes. De nu in de uitge-

strekte velden hoog staande vegetatie maakt de jacht nog

spannender en laat menig gepassioneerd jager aan zijn trek-

ken komen. Het jagen bij heerlijke zomerse temperaturen in

prachtige natuur brengt een bijzonder genot met zich mee.

Onze 5.000 tot 25.000 hectare grote jachtterreinen bieden
goede aanzitmogelijkheden. Overwegend voeren wij echter de
bersjacht door, dit zorgt bij vele jagers vaak voor een nieuwe,
aangename jachtbelevenis. Ervaren jachtleiders begeleiden onze
gasten tijdens hun onvergetelijke jachtoutings, zo staat een
sucesvolle jacht niks meer in de weg.
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Eind juli, begin augustus – de bokkenbronst is nu in volle

gang. Sterke bokken, die niemand tevoren ooit gezien heeft,

treden hun dekkingen uit en laten ons altijd weer perplex.

Voor veel jagers is de jacht op de 'rode bok' een jaarlijks

terugkerende bijzondere belevenis. De bronst verspreekt

telkens weer succesvolle jachtdagen op de plaats vertrouw-

de reebok. Bij deze gelegenheid komt de reefiep uiterst

goed van pas en laat bij een beheerste omgang, een vaak

perfecte werking zien.

Het drijven van de reegeit door de bokken zorgt voor vele

onvergetelijke momenten, die vele jagers in deze omvang

nog nooit tevoren gezien hebben.

De geoogste velden in juli en augustus vergemakkelijken het

correcte aanspreken van het reewild en bieden in bijzonder

jongjagers een ideale leeromgeving, om hier hun eerste

jachtervaringen op te doen.

Jij wordt door ons en onze ervaren jachtleiders intensief

begeleid en profiteert van de vaak tientallen jaren ervaring

van jouw beroepsjager. Deze vanuit de praktijk geleerde

ervaringen bieden jou de zekerheid, die voor een weidelijke

en verantwoordelijke jacht nodig is.

In ons 300.000 hectare grote jachtgebied, rondom de

'Hubertus Hunting Lodge', genieten wij van grote reewild-

bestanden, waarvan de kwaliteit zich door de selectieve

jacht nog altijd verbeterd. Dit drukt zich uit in de trofee-

resultaten. Doorgaans liggen de gewichten hiervan tussen

de 200 en 400 gram. In onze grote veldrevieren zijn ook

sterkere bokken te verwachten. Kapitale bokken bereiken in

deze jachtterreinen soms ook over 500 gram trofeegewicht.

De veelzijdigheid van de biotopen, die zich bij ons uit velden

en bosgebieden van verschillende groottes samenstellen,

maakt de reebokkenjacht hier bijzonder interessant.

Onze jachtterreinen bieden goede aanzitmogelijkheden,

voornamelijk voeren wij echter een bersjacht door.
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Fix-prijs bokjacht pakketten inclusief drie, vijf, zeven of tien
bokken zonder trofee limiet.
Voor ambitieuze reebokjagers, die van actieve jachtoutings

houden, bieden wij fix-prijs bokjacht pakketten aan.

De beleving aan de jacht en de vreugde aan veel aanblik

staan bij deze jachtdagen op de voorgrond. Bij elke jachtou-

ting zal jij vaak tussen 15 en 30 bokken van alle leeftijdscate-

goriën en met de verschillendste geweivormen zien. Jij kunt

hier zelf selectief beslissen en uitzoeken, welke bokken jij

graag zou willen strekken. Deze jacht wil jij jou immers later

graag herinneren, als jij met veel plezier naar jouw prachtige

trofeeën collectie aan de muur kijkt.

Bokjacht in de veldrevieren – sterke bokken in adembene‐
mende uitgestrekte landelijke cultuurlandschappen.
Iets heel bijzonders is de reebokjacht in Namysłów, Skoro-

goszcz, Opole en Wołczyn – vier indrukwekkende veld-

revieren met oppervlakten tussen 8.000 en 13.000 hectare.

Het hier soms ligt heuvelachtige terrein geeft het landschap

een mooi karakter en de bersjacht zijn charme.

Door de goede grondkwaliteit en het daaruit voortvloeiende

rijke voedselaanbod, vinden wij hier uitgesrpoken sterke

bokken met zeer goede trofeeën. Jaarlijks worden in deze

verfijnde jachtvelden over 300 reebokken gestrekt, met

trofeegewichten van 200 tot 450 gram. Uitzonderlijk sterke

bokken bereiken over 500 gram. In Namysłów, Skorogoszcz,

Opole en Wołczyn worden jaarlijks vaak meer dan 30

medaillebokken tot soms zelfs in de goudklasse gestrekt.

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 bij het afspreekpunt teruggebracht.
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Jacht op sterke reebokken in de veldrevieren
Namysłów, Skorogoszcz, Opole en Wołczyn.

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

Afschotprijzen:
• Tot 350 g .......................................................................................................... 325,00 €

• 351 g - 450 g .................................................................................................. 545,00 €

• 451 g - 500 g .................................................................................................. 790,00 €

• Vanaf 501 g ..................................................................................................... 890,00 €

elke gram over 501 g .................................................................................... + 6,50 €

• Reebok aangeschoten en niet gevonden .................................................... 325,00 €

• Pruikenbok fix-prijs ....................................................................................... 3.150,00 €

Beoordelingsbasis: Schedel met bovenkaak, 24 uur na het

afkoken gewogen, met aftrek van 90 gram.

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 €

• Avond-/ochtendouting op aan-/afreisdag, elk ........................................... 95,00 €

• Alcoholische dranken in het hotel

• Fooien voor jouw jachtleider en personeel in het hotel

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

• Restbedrag contant of per mobiel bankieren voor terugreis.

Hier gelden onze algemene bedrijfsvoorwaarden

Jacht op sterke veldbokken – Prijs 1.190,00 €
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Reebokjacht fix-prijs pakketten,
zonder trofee limiet.

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

• Gereserveerde aantal bokafschoten zonder trofee limiet,

aangeschoten telt als gestrekt

• Uitkoken en bleken van de trofeeën

• Extra afschot reebok zonder trofee limiet buiten pakket ........................ 325,00 €

Terugbetalingen:
• Teruggaaf per niet geschoten gereserveerde inclusiefbok..................... 200,00 €

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 €

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

• Avond-/ochtendouting op aan-/afreisdag, elk ......................................... 95,00 €

• Afschot van een pruikenbok, fix-prijs ........................................................ 3.150,00 €

• Alcoholische dranken in het hotel

• Fooien voor jouw jachtleider en personeel in het hotel

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

• Restbedrag contant of per mobiel bankieren voor terugreis.

Hier gelden onze algemene bedrijfsvoorwaarden.

Wij verhuegen ons op spannende jachtdagen en gemoedelijke uren

met jou bij ons in Polen.

Een welgemeend Waidmannsheil, Max van Amelsfoort
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Incl.
3 reebokken
1.995,00 €

Incl.
5 reebokken
2.645,00 €

Incl.
7 reebokken
3.295,00 €

Incl.
10 reebokken
4.245,00 €
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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:

Jacht op sterke reebokken in de veldrevieren – Prijs 1.190,00 €

____________ Stuks gewenst afschot van reebokken

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 Reebokjacht Hubertus Hunting Lodge 6
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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:
3 Reebokken zonder trofee limiet – Pakketprijs 1.995,00 €

5 Reebokken zonder trofee limiet – Pakketprijs 2.645,00 €

7 Reebokken zonder trofee limiet – Pakketprijs 3.295,00 €

10 Reebokken zonder trofee limiet – Pakketprijs 4.245,00 €

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'.
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