
Fix-prijs inclusief het strekken van 20 reegeiten
in onze grote veldrevieren.

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

REEGEITENJACHT

Jouw jachtleider deelt graag zijn weten over de jacht en

het verhouden van zijn wild met jou. Bij dagelijks twee

lange jachtoutings zullen jullie veel bersen en enorm veel

wild zien. Tesamen zien jullie 100 tot 300 stuks reewild

per dag, waardoor jouw kansen om veel individueel jacht-

succes te hebben, erg hoog zijn.

Jij leert, het wild in verschillende biotopen te localiseren

en goed aan te spreken, om vervolgens het stuk op een

slimme manier aan te bersen en te strekken.

Ook bij de verzorging van het wild mag jij meehelpen,

jouw jachtleider laat jou graag de nodige kneepjes van

het vak zien, om het stuk kundig en wildbraadschonend

te ontweiden. Bij interesse kan jij het wildbraad voor een

normale prijs van het jachtveld overnemen en dit thuis in

eigen keuken heerlijk bereiden.

Bij deze jacht komt de jachttraditie niets te kort, bij ons in

Polen beleef jij actief het bruikdom van een lang geleefde

traditionele jachtcultuur.

De reegeitenjacht biedt jagers ideale mogelijkheden, in korte tijd
veel jachtervaring te verzamelen. Tussen 1 oktober en 15 januari
begeleid jou, jouw zeer ervaren jachtleider in prachtige gebieden
van onze immens grote jachtterreinen, waar jij veel aanblik en
oprecht goede kansen op veel jachtsucces zult hebben. Dagelijks
zie jij over het algemeen meer dan 100 reeën.
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Reegeitenjacht pakketprijs inclusief het strekken
van 20 stuks vrouwelijk reewild.

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

• Strekken van 20 reegeiten/kalfjes, aangeschoten telt als gestrekt

• Elk extra afschot meer dan 20 stuks vrouwelijk reewild ........................... 70,00 €

Terugbetaling:
• Bij elk niet gestrekte reegeit / kalf .............................................................. 59,00 €

Niet in prijs inbegrepen:
• Benzinekosten jachtleider per volledige jachtdag .................................... 80,00 €

• 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

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 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.

Reegeitenjacht – Pakketprijs 2.245,00 €
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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 reerveer ik de volgende aanbieding:

Reegeitenjacht inclusief afschot van 20 stuks – Pakketprijs 2.245,00 €

____________ Stuks extra gewenst afschot van vrouwelijk reewild

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/Handetekening

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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