
Het jachtveld Zamość ligt in Zuid-Oost Polen en is
landelijk bekend voor zijn hoogkapitale reebokken.

Jacht op
de sterkste
bokken van Polen in
de grote rustgevende
cultuur landschappen
rondom Zamość.

REEBOKJACHT

De kleinschalige, soms heuvelachtige landschappen in Zuid-

Oost Polen kenmerken zich door zijn bovengemiddelde

vruchtbare gronden. De regio is ongerept en wordt, in

vergelijk met andere regionen, vrij uitgebreid door de

boeren bebouwd. Er worden onder anderen veel bonen,

erwten en suikerbieten gecultiveerd, die het reewild als

energierijke voeding ten goede komen. In de vaak natte,

lager gelegen delen tussen de heuvels in, dwalen schilder-

achtige rietgordels, in welke het wild onverstoorde zones

om zich terug te trekken vindt. Niet zelden heeft de jager

hier naast reewild ook de een of andere eland in aanblik.

De combinatie van de uitgesproken goede voeding, de rust

en de gunstige zones om zich in terug te trekken heeft hier

een gezond reewildbestand voortgebracht, met bokken,

welke een zeer sterke genetica in zich verankert hebben,

In Zuid-Oost Polen ligt in het landschap Roztocze de prach‐
tige beziens waardige stad Zamość. Echter voor ons jagers
zijn de reebokken in deze jachtvelden, welke tot aan de
oostgrens uitlopen, bijzonder interessant. In dit uitgespro‐
ken mooie landschap laten zich de sterkste reebokken van
Polen vinden en veel Poolse recordbokken met trofeege‐
wichten van over 800 gram komen uit deze gebieden. Door
onze goede contacten met deze jachtterreinen kunnen wij
onze gasten deze exclusieve reebokjacht aanbieden.
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dat zich uitdrukt in de goede trofeeën. Deze brengen

gemiddeld 300 tot 600 gram op de weegschaal. In elk jacht-

seizoen worden er hier ook enkele bokken met 600 tot 800

gram gestrekt. Ook de ver over de Poolse grenzen beroem-

de recordbokken met over 800 gram komen in deze regio af

en toe voor en altijd weer zien wij ook oude, abnormale

uitzonderlijke bokken, die niemand tevoor ooit gezien heeft.

De circa 80.000 hectare grote bejaagbare jachtterreinen

zetten zich uit 80 procent afwisselende velden- en 20

procent kleinschalige bosvlakten samen. De individuele

jachtvelden zijn tussen de 10.000 en 40.000 hectare groot en

localiseren zich van Izbica, ca. 15 km noordwestelijk van

Zamość, oostwaarts tot aan de landsgrens. Voor onze

gasten zijn hier jaarlijks tussen de 120 en 150 oude, rijpe

bokken tot in de absolute recordklasse gereserveerd.

Om onze gasten wat moeite te besparen, werken wij samen

met twee goede accommodaties. Een in het wesetelijke en

een in het oostelijke deel van de jachtterreinen. Daar vind jij

na de jachtoutings ontspanning en rust, ook alle regionale

maaltijden worden hier voor ons verzorgd.

Wij bieden jou deze exclusieve jacht met persoonlijke

begeleiding door Max van Amelsfoort of Darek Lisowski van

het TTA team voor twee verschillende jachtdata per seizoen

aan. Gelijk vanaf 11 mei bij het begin van de bokjacht in de

opbloeiende natuur en de tweede data voor de jacht op de

rode bok tijdens de bokkenbronst, bij welke wij vaak kapitale

bokken zien, die tevoren nog nooit gezien werden.
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Reebokjacht in Polens beste jachtterreinen met de
sterkste bokken van het land.

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

• Accommodatie in goed hotel met volpension

• 6 Jachtoutings met 1:1 jachtbegeleiding

• Poolse jachtlicentie en jachtorganisatie

• Uitkoken en bleken van de trofeeën

Afschotprijzen:
• Tot 299 g ......................................................................................................... 325,00 €

• 300 g - 399 g .............................................................................................. 350,00 €

elke gram over 300 g .................................................................................. + 6,06 €

• 400 g - 499 g ............................................................................................... 950,00 €

elke gram over 400 g .................................................................................. + 9,05 €

• Vanaf 500 g ................................................................................................... 1.895,00 €

elke gram over 500 g ................................................................................. + 15,00 €

• Pruikenbok vanaf 550 gram ...................................................................... 2.750,00 €

• Reebok aangeschoten en niet gevonden ................................................. 350,00 €

Beoordelingsbasis: Schedel met bovenkaak, gewogen 24 uur

na het afkoken, met aftrek van 90 gram.

Niet in prijs inbegrepen:
• Enkelkamer per persoon per nacht ............................................................... 35,00 €

• Alcoholische dranken in het hotel

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

De volgende posities rekent u alsjeblieft direct contant ter plaatsen met jouw

jachtbegeleider af:

• Benzinekosten jachtleider per outing .......................................................... 40,00 €

• Fooi voor jouw jachtleider, (advies) .............................................................. 100,00 €

• Medaillebonus voor jouw beroepsjager:

Elke bronze medaillebok .................................................................................. 50,00 €

Elke zilveren medaillebok ................................................................................ 100,00 €

Elke gouden medaillebok ................................................................................. 150,00 €

Jacht op hoogkapitale bokken – Prijs 1.145,00 €
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De medaillebonus motiveerd de beroepsjagers, voor jouw jachtdagen, sterke bok‐

ken voor jou op te zoeken, op welke jouw jachtleider jou exclusief gaat begeleiden.

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

• Restbedrag contant of per mobiel bankieren voor terugreis.

Hier gelden onze algemene bedrijfsvoorwaarden.

Heenreis:
Voor de heenreis kan jij gemakkelijk met jouw eigen auto reizen. Plan jouw rit va‐

nuit Duitsland naar Zamość over de snelweg A4 tot aan Rzeszów, dit is een tolweg.

Oostenrijkse gasten reizen door Ostrava in Tsjeschië en wisselen in Polen bij Gli‐

wice van de A1 op de A4. Vanaf Rzeszów liggen er nog ca. 130 km goed begaanbare

B wegen voor jou. In het geval jij liever met het vliegtuig komt, zijn de luchthavens

Warschau (WAW) en Krakau (KRK) zo ook de regionale luchthavens Rzeszów (RZE)

en Lublin (LUZ) ideale mogelijkheden voor jou. Vergeet niet het wapentransport bij

de luchtvaart maatschappij aan te melden. Vanaf de luchthaven kan jij jouw door‐

reis met een huurauto vervolgen. Op aanvraag organiseren wij ook graag een lucht‐

haven transfer voor jou, welke jij direct ter plaatse zelf kunt afrekenen. Mits nodig

organiseren wij tegen een kleine betaling van de kosten ook graag jouw trofeeën

transport naar jouw huisadres.

Afstanden vanuit enkele steden en luchthavens tot aan Zamość:

• Dresden ................................................................................................................... 828 km

• Frankfurt Oder (grens DE-PL) ............................................................................. 740 km

• Ostrava .................................................................................................................... 476 km

• Warschau ................................................................................................................ 265 km

• Krakau ...................................................................................................................... 308 km

• Lublin ....................................................................................................................... 80 km

• Rzeszów .................................................................................................................... 136 km

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

met jou in de exlusieve jachtterreinen van Zamość.

Een welgemeend Waidmannsheil, Max van Amelsfoort

Voortzetting reebokjacht Zamość:
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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 hoogkapitale reebokken in Zuid-Oost Polen ____________ stuks gewenst afschot

Jacht in mei Jacht tijdens de bokkenbronst

Eigen heenreis per vliegtuig Eigen heenreis per auto

Luchthaven transfer gewenst

Vanaf luchthaven, naar luchthaven met vluchtnummers:

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 in Zamość.
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