
De 'Hubertus Hunting Lodge' is een
plaats waar iedereen zich fijn voelt. De
parkachtig aangelegde tuin omsluit het
hoofdgebouw en de harmonisch naast-
gelegen kleinere bouwwerken. In de
grote natuurvijver spiegelt zich de
jachtvilla vaak schilderachtig en rondt
zo de prachtige tuinarchitectuur af.
In de 'Hubertus Hunting Lodge' kun-

nen 22 gasten tegelijkertijd, onvergete-
lijke dagen doorbrengen. In het hoofd-
huis zijn er zes tweepersoons kamers
en in elk van de de vijf houten blokhut-
ten bieden zich verdere tweepersoons
slaapgelegenheden aan. Alle sfeervol
ingerichtte kamers beschikken over
een eigen badkamer met douche en
toillet. De salon in het hoofdhuis is stijl-
vol met warme kleuren ingericht en laat

een indrukwekkende zelf geschoten
trofeeën verzameling uit vele jachtlan-
den zien, welke de jachtpassie van de
familie van Amelsfoort weerspiegelt.
Onze gasten zitten hier graag aan het
brandende haardvuur en genieten hier
tesamen van de spannende belevenis-
sen tijdens de prachtige jachtdagen.
In de 'Hubertus Hunting Lodge' wordt

heerlijk lekker eten geserveerd. In
roomboter gebraden spiegeleieren,
vers roerei, krokante spek, heerlijke
kaas, ovenfris brood en een dampende
koffie zorgen ‘s ochtends voor een
goede start van een veelversprekende
jachtdag.
‘s Avonds geniet wij de huisgemaakte

specialiteiten, die onze keuken altijd uit
verse ingeriënten voor jullie bereiden.

'HUBERTUS HUNTING LODGE'
De mooiste jachtvilla in Polen

P eter van Amelsfoort bouwde de jachtvilla in het jaar 2000 in een
van de meest wildrijke gebieden van Polen en maakte er met veel

inzicht voor architectuur een mooi paradijsje van. Het 6.000 vierkante‐
meter grote landgoed ligt niet ver van Opole aan de rand van het dorpje
Surowina, omringd door grote veld-, bos en grasvlakten. Max van Amels-
foort leidt de 'Hubertus Hunting Lodge' vanaf 2014 en zorgt er met zijn
uitstekende team voor, dat zich hier elke gast waanzinnig fijn voelt.
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A an onze lange tafel geniet jij tesamen
met ons en alle andere jagers de spe‐

cialiteiten van de regionale Poolse keuken.
Een lekkere wijn of een fris biertje in een
uiterst gezellige kring vormen de basis
voor interessante gesprekken, zo ook voor
de gemoedelijke, familiäre atmosfeer, die
ook jou vast en zeker zal bevallen.

https://www.tta-jagdreisen.com


D e in 2017 gebouwde vijf blokhutten zijn omringd door kleurrijke,
geurende bloemen. Elke blokhut is als tweepersoonskamer met

eigen badkamer met douche en toilet ingericht. Allen beschikken
over een vloerverwarming en een kleine gemoedelijke openhaard
zorgt er voor een oerige gezelligheid.

De blokhutten bieden met hun gemoedelijke, overdekte
terras een ideale plaats om jezelf voor een beetje rust en
opntspanning terug te trekken. Wie van de gezelligheid
houdt, komt niets te kort, daar de lange tafel in het hoofd-
huis en de gemoedelijke zithoek aan de openhaard voor
alle jagers geliefde trefpunten zijn. Hier worden tesamen
de vele gezellige uren in gemoedelijke kring doorgebracht.

De vijf blokhutten in de tuin
Een oase van rust voor onze gasten
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De hutjes zijn zeer sfeer‐
vol en de bedden echt
aangenaam. Bij het ont-
bijt en alle andere maal-
tijden ontbrak het aan
niets. Alles smaakte tel-
kens weer super lekker.

Marion (Duitlsland)

https://www.tta-jagdreisen.com


D e 'Hubertus Hunting Lodge' ligt omringd door velden en bossen, die
jou voor rustgevende wandelingen uitnodigen. Voor leuke uitstapjes

zijn Beslau, de zoutmijnen in Wieliczka of Auswitz in een goed uur autorij‐
den te bereiken en laten zich prima met jouw verblijf bij ons verbinden.

De elegante stadshuizen rond om de marktplaats zijn
het bewijs van de indrukwekkende geschiedenis van Bres-
lau, de ‘niederschlesische stad aan de oder’ – een georgani-
seerde stadsrondleiding biedt zich hier aan. Buitengewone
bestemmingen voor een uitstapje is het ondergrondse
landschap van de zoutmijn ‘Wieliczka’ met een zoutzee en
de kapel van de heilige Kinga, zo ook de gedenksteden Aus-
witz-Bireknau.
Opole – met veel liefde en oog voor historische details

werden ontelbare gebouwen gerestaureert en met moder-
ne architectuur gecombineerd. In meerdere mooie
shoppingcentra in de stad gaat elke wens in vervulling.
Wij helpen jou graag bij de planning van een interessant

programma en verheugen ons er nu al op, met jou en jouw
familie gemoedelijke dagen bij ons in de 'Hubertus Hunting
Lodge' door te brengen.
Aarzel niet contact met ons op te nemen. Per E-Mail of

telefonisch staan wij jou ten alle tijden te woord. Wij spre-
ken Duits, Engels, Nederlands, Pools, Russisch en Oekraïns.
Wij verzekeren jou er vandaag al van, dat jouw reis naar

ons zeer aangenaam wordt en wij ons geen moeite sparen,
um jouw vakantie bij ons tot jouw volste tevredenheid te
laten slagen.

Uw Max van Amelsfoort
en het gehele team van de ‚Hubertus Hunting Lodge‘.

NIET JAGEND PERSOON IS WELKOM
Tips voor jouw vakantie bij ons.
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AANREIS
Jouw weg tot bij ons – snel en ongecompliceert
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Berlijn ................................... 433 km Brno ..................................... 336 km
Dresden ................................ 355 km Brussel ............................... 1133 km
Dortmund ............................. 862 km Utrecht ................................1030 km
Wenen ................................... 467 km Kopenhagen ...................... 888 km
Salzburg ............................... 730 km

In het geval jij met het vliegtuig komt, bieden wij jou graag transport van
de luchthaven heen en terug aan. Volgende luchthavens zijn in onze buurt.

Breslau ................................ 112 km
Katowice .............................. 138 km
Krakau ................................. 190 km

Volg ons nu ook op Facebook en Instagram. Wij berichten hier in het bij‐
zonder tijdens het jachtseizoen over de jachtsuccessen in onze jacht-
gebieden rond om de 'Hubertus Hunting Lodge'.

V anuit Duitsland komend reis jij op de goed aangelegde A4 tot aan
Opole. Nu zijn het nog 26 km tot aan de 'Hubertus Hunting Lodge'.

Afstanden tot bij ons, vanuit steden in Europa:

Routenplanner

https://www.tta-jagdreisen.com
https://www.instagram.com/ttajagdreisen/?hl=de
https://m.facebook.com/TrophyTripsAgency/?locale2=de_DE

