
 

POLEN PRISLISTE 2020 
Vi beregner ikke administrationsgebyrer, vouchertillæg eller andre særafgifter – hos os kender du prisen!  

Vi tager forbehold for evt. skrive- og tastefejl, pludselige prisændringer, udsving i valutaen etc. 
_________________________________________________________________________________________ 
KØR-SELV & FLYREJSER 
 

1. Anstand- og pürschjagt på prisliste efter råvildt, då- og kronvildt, vildsvin og mufloner:  
JG / Jagtforeningsrevir og OHZ / Statsrevir 
Inkl. jagtføring 1:1, polsk jagtlicens og forsikring, voucher, helpension, indkvartering i kategori 1 og antal dage og pürsch som nedenfor. 
 

JG / Jagtforeningsrevir OHZ / Statsrevir 

Jagtpakke 1: 3 dage / 6 pürsch                     pris pr. jæger kr. 3.990,- Jagtpakke 1: 3 dage / 6 pürsch                     pris pr. jæger kr. 4.600,- 

Jagtpakke 2: 4 dage / 6 pürsch                     pris pr. jæger kr. 4.740,- Jagtpakke 2: 4 dage / 6 pürsch                     pris pr. jæger kr. 5.400,- 

Jagtpakke 3: 4 dage / 8 pürsch                     pris pr. jæger kr. 5.320,- Jagtpakke 3: 4 dage / 8 pürsch                     pris pr. jæger kr. 6.100,- 

Ekstra jagt- og opholdsdage                         pris pr dag      kr. 1.330,-  Ekstra jagt- og opholdsdage                         pris pr dag      kr. 1.500,-  

Ledsager                                                       pris pr. dag     kr. 750,- Ledsager                                                       pris pr. dag     kr. 900, - 

Enkeltværelsestillæg                                     pris pr. dag     kr. 175,-                                  Enkeltværelsestillæg                                     pris pr. dag     kr. 175,-                                  

Evt. tillæg ved indkvartering i kategori S       pris pr. døgn   kr. 100,- Evt. tillæg ved indkvartering i kategori S       pris pr. døgn   kr. 100,- 

 
Ikke inkl. i prisen: Afskydning, kørsel i reviret (EUR 30 pr. pürsch), drikkevarer samt drikkepenge (EUR 50 til 100 i alt)  
 

2. Bukkejagt i foråret og brunsten på jagtforeningsrevir med faste priser med MAX-pris, maj til august 
Inkl. 3 overnatninger, 6 pürsch, jagtføring 1:1, polsk jagtlicens og forsikring, voucher, helpension og indkvartering i kategori 1.   
Afskydning efter følgende med MAX-pris……………………Pris pr. jæger kr. 3.990,- 
 

Max-pris 1    Max-pris 2 – her kan forventes stærkere bukke 

Indtil 349 g netto kr. 2.450   Indtil 349 g kr. 2.450,- 
Fra 350 g netto  kr. 4.000 (max –pris de bliver aldrig dyrere!) 350 – 449 g kr. 4.500,- 
    Fra 450 g kr. 7.000,- (max-prisen – de kan ikke blive dyrere) 
 
Ikke inkl. i prisen: Afskydning, kørsel i reviret (EUR 25 – 30 pr. pürsch), drikkevarer samt drikkepenge (EUR 50 til 100 i alt)  
 

3. Bukkejagt i foråret og brunsten på jagtforeningsrevir med fastprisarrangement (bukke uanset størrelse, maj til august) 
Inkl. 3 overnatninger, 6 pürsch, jagtføring 1:1, polsk jagtlicens og forsikring, voucher, helpension, indkvartering i kategori 1, ind kvartering i dobbeltværelse 
samt afskydning af 3 bukke uanset størrelse…………………………….…Pris pr. jæger kr. 9.995,- 
 
Ikke inkl. i prisen: Afskydning, kørsel i reviret (EUR 30 pr. pürsch), drikkevarer samt drikkepenge (EUR 50 til 100 i alt)  
 

4. Kronhjortebrust i september 
Prislistearrangement 
Inkl. 4 overnatninger, 8 pürsch, jagtføring 1:1, polsk jagtlicens og forsikring, voucher, helpension, indkvartering i kategori 1, d obbeltværelse samt afskydning 
efter prisliste for jagtforeningsrevir eller statsrevir.  
 

JG / Jagtforeningsrevir OHZ / Statsrevir 

Jagtpakke 1: 3 dage / 6 pürsch                     pris pr. jæger kr. 3.990,- Jagtpakke 1: 3 dage / 6 pürsch                     pris pr. jæger kr. 4.600,- 

Jagtpakke 2: 4 dage / 6 pürsch                     pris pr. jæger kr. 4.650,- Jagtpakke 2: 4 dage / 6 pürsch                     pris pr. jæger kr. 5.400,- 

Jagtpakke 3: 4 dage / 8 pürsch                     pris pr. jæger kr. 5.320,- Jagtpakke 3: 4 dage / 8 pürsch                     pris pr. jæger kr. 6.100,- 

Ekstra jagt- og opholdsdage                         pris pr dag      kr. 1.330,-  Ekstra jagt- og opholdsdage                         pris pr dag      kr. 1.500,-  

Ledsager                                                       pris pr. dag     kr. 750,- Ledsager                                                       pris pr. dag     kr. 900,- 

Enkeltværelsestillæg                                     pris pr. dag     kr. 175,-                                  Enkeltværelsestillæg                                     pris pr. dag     kr . 160,-                                  

Evt. tillæg ved indkvartering i kategori S       pris pr. døgn   kr. 100,- Evt. tillæg ved indkvartering i kategori S       pris pr. døgn   kr. 100,- 

 

Hjorte på MAX-PRIS 

Inkl. 4 overnatninger, 8 pürsch, jagtføring 1:1, polsk jagtlicens og forsikring, voucher, helpension, indkvartering i kategor i 1, dobbeltværelse samt afskydning 
som nedenstående:  
Inkl. 1 hjort indtil 5,99 kg……………………………………………………Pris pr. jæger kr. 16.875,- (tilbagebetaling v. ikke nedlagt hjort kr. 10.000,-) 
Inkl. 1 hjort over 6,00 kg……………………………………………………Pris pr. jæger kr. 19.875,- (tilbagebetaling v. ikke nedlagt hjort kr.13.000,-) 
Ikke inkl. i prisen: Afskydning, kørsel i reviret (EUR 25 – 30 pr. pürsch), drikkevarer, drikkepenge (EUR 50-100 i alt) 

 
 



 

Fastpris på hjort i sept. 2020 uanset størrelse 

På enkelte foreningsrevirer kan vi tilbyde hjorte på fastpris uanset størrelse.  
Inkl. 4 overnatninger, 8 pürsch, jagtføring 1:1, polsk jagtlicens og forsikring, voucher, helpension, indkvartering i kategori 1, d obbeltværelse samt afskydning 
af 1 hjort pr. jæger uanset størrelse.                                                                                                                                                               Kr. 17.995,- 
Tilbagebetaling ved manglede nedlagt hjort: kr. 9.700,- / anskydning kr. 6.100,- 
Ikke inkl. i prisen: afskydning, kørsel i reviret (EUR 30 pr. pürsch), drikkevarer samt drikkepenge (EUR 75 til 150 i alt) 
  

5. Reguleringsjagt på hundyr og vildsvin, oktober til 15. januar 

JG / Jagtforeningsrevir eller statsrevirer 
Inkl. jagtføring 1:1, polsk jagtlicens og forsikring, voucher, helpension, indkvartering i kategori 1 og antal dage og pürsch som nedenfor.  
Ikke inkl. i prisen: Afskydning, kørsel i reviret (EUR 30,- pr. pürsch), drikkevarer samt drikkepenge (EUR 50 til 100 i alt) 
 
 

JG / Jagtforeningsrevir OHZ / Statsrevir 

Jagtpakke 1: 3 dage / 6 pürsch                     pris pr. jæger kr. 3.990,- Jagtpakke 1: 3 dage / 6 pürsch                     pris pr. jæger kr. 4.600,- 

Jagtpakke 2: 4 dage / 6 pürsch                     pris pr. jæger kr. 4.650,- Jagtpakke 2: 4 dage / 6 pürsch                     pris pr. jæger kr. 5.400,- 

Jagtpakke 3: 4 dage / 8 pürsch                     pris pr. jæger kr. 5.320,- Jagtpakke 3: 4 dage / 8 pürsch                     pris pr. jæger kr. 6.100,- 

Ekstra jagt- og opholdsdage                         pris pr dag      kr. 1.330,-  Ekstra jagt- og opholdsdage                         pris pr dag      kr. 1.500,-  

Ledsager                                                       pris pr. dag     kr. 750,- Ledsager                                                       pris pr. dag     kr. 900,- 

Enkeltværelsestillæg                                     pris pr. dag     kr. 175,-                                  Enkeltværelsestillæg                                     pris pr. dag     kr . 160,-                                  

Evt. tillæg ved indkvartering i kategori S       pris pr. døgn   kr. 100,- Evt. tillæg ved indkvartering i kategori S       pris pr. døgn   kr. 100,- 

 

6. Måneskinsgrise med god rabat  i Polen, fra d. 15. januar 

Inkl. 3 overnatninger, 3-6 pürsch, jagtføring 1:1, polsk jagtlicens og forsikring, voucher, helpension, indkvartering i kategori 1 samt indkvartering i 
dobbeltværelse……………………………………………………………….Pris pr. jæger kr. 4.995,- 
Vildsvin indtil 29,99 kg er gratis / 50% rabat på øvrige vildsvin / 20% rabat på keilere.  
 

7. Drivjagt på foreningsrevirer (JG), november til 15 januar 
Inkl. 4 opholdsdage, 3 hele jagtdage, tolk, voucher, indkvartering i dobbeltværelse, polsk jagtlicens og forsikring, fuld forplejni ng, jagtorganisation og al kørsel 
på reviret. …………………………………………………………………….Pris pr. jæger kr. 6.495,- 
Ikke inkl. i prisen: Afskydning iht. prisliste for stats- og foreningsrevirer, afskydningsdepositum, drikkepenge (20 EUR pr. mand pr. dag) og drikkevarer.  
Tilsvarende tilbud på statsrevir (OBH) med indkvartering i kategor i 1…Pris pr. jæger fra kr. 7.995,- 
 

8. Drivjagt på foreningsrevirer (JG), november 2020  (Vores hidtil sikreste og bedste drivjagtsrevir er netop blevet ledigt!!) 
Inkl. 4 opholdsdage, 3 hele jagtdage, tolk, voucher, indkvartering i dobbeltværelse, polsk jagtlicens og forsikring, fuld forplejni ng, jagtorganisation og al kørsel 
på reviret, fri afskydning af grise, ræve, mårhunde, råer og lam, hinder og kalve, 1 dåhjort uanset størrelse, 3 kronhjorte indtil 5 kg. Pris pr. jæger kr. 16.495,- 
Nedlægges der ikke mindst 1 stk. vildt pr. jæger pr. jagtdag i gennemsnit tilbagebetales € 150, - pr. manglende stk. vildt til gruppen. 
Under normale omstændigheder skyndes min. 50 stk. vildt ved 14 deltager. 
Ikke inkl.: Drikkepenge (20 EUR pr. mand pr. dag) og drikkevarer.  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

WWW.JAGTBUSSEN.DK   

Bustur 1, forårsjagt på bukke fra 10. – 14. maj 2019             MAX-pris på bukke indtil 349 g kr. 2450 / fra 350 g Max-pris kr. 4.000,-  
Inkl. transport i firestjernet luksusbus, opsamling ned gennem Jylland m. start i Hovedgård, dansk rejseleder, forplejning og grænsehandel på udrejsen, fri 
kaffe, øl og vand både på hjem- og udrejse, 4 overnatninger i dobbeltværelse, fuld forplejning, 3 hele jagtdage m. 6 pürsch, jagtføring 1:1, voucher, tolk og  
polsk jagtlicens……………………………………………………………….Pris pr. jæger kr. 6.395,- 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.jagtbussen.dk/


 

PRISLISTER FOR JAGTFORENINGSREVIRER  MAX PRISER PÅ BUKKE OG HJORTE
  
 

Prisliste 1 Jagtforeningsrevirer 
Råbuk DKK 

Indtil 149 g 650,- 

Fra 150 – 199 g 1.270,- 

Fra 200 – 249 g 1.765,- 

Fra 250 – 299 g 2.110,- + 8,44,- pr. g over 250 g 

Fra 300 – 349 g 2.438,- + 35,63,- pr. g over 300 g 

Fra 350 – 400 g 4.172,- + 73,13,- pr. g over 350 g 

Over 400 g 7.360,- + 76,88,- pr. g over 400 g 

Parykbuk over 550 g 16.750,- 

Anskudt råbuk 1.600,- 

Rå og lam 395,- (gælder også anskydning) 

  

Kronhjorte DKK 

Indtil 1,99 kg og spidshjorte  3.095,- 

Fra 2,00 kg – 2,49 kg 5.160,- 

Fra 2,50 kg – 2,99 kg 6.850,- 

Fra 3,00 kg – 3,49 kg 7.500,- 

Fra 3,50 kg – 4,99 kg 9.300,- 

Fra 5,00 kg - 5,99 kg 10.595,- + 35,- pr. 10 g over 5,00 kg 

Fra 6,00 kg – 6,99 kg 13.320,- + 49,- pr. 10 g over 6,00 kg 

Fra 7,00 kg – 8,00 kg 17.550,- + 95,- pr. 10 g over 8,00 kg 

Over 8 kg 26.625,- + 117,- pr. 10 g over 8,00 kg 

Anskudt hjort 5.160,- 

Anskudt spidshjort  1.125,- 

Hind og kalv 715,- (gælder også anskydning) 

  

Dåhjorte DKK 

Indtil 1,49 kg 3.190,- 

Fra 1,50 kg – 2,49 kg 3.705,- + 20,- pr. 10 gram over 1,50 kg 

Fra 2,50 kg– 2,99 kg 5.815,- + 25,- pr. 10 g over 2,50 kg 

Over 3,00 kg 7.125,- + 90,- pr. 10 g over 3,00 kg 

Anskudt dåhjort 3.655,- 

Då og kalv 595,- (gælder også anskydning) 

  

Vildsvin - keilere DKK 

Fra 140 mm til 159 mm 4.100,- 

Fra 160 mm til 199 mm 4.200,- + 126,- pr. mm over 160 mm 

Over 200 mm 9.120,- + 153,- pr. mm over 200 mm 

  

Søer mv.  DKK 

Indtil 29,99 kg 800,- 

Fra 30 kg til 49,99 kg 1.380,- 

Fra 50 kg til 79,99 kg 2.300,- 

80 kg og over 3.095,- 

Anskudt vildsvin  845,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: vi tager forbehold for prisændringer på de forskellige 
revirer 

 
 
OBS 
Ønsker du jagt på statsrevir, så rekvirer en prisliste hos 
info@jellingjagtrejser.dk eller +45 7587 2344  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JJR er tilknyttet Rejsegarantifonden via Jelling 

Rejser ved Registreringsnummer 1450.  

Vi er medlem af DJA Reg.nr.  001

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@jellingjagtrejser.dk
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEh__365bQAhWBrCwKHbv0BTsQjRwIBw&url=http://www.spangshus.dk/turist/kort.htm&psig=AFQjCNGAs-QjV3d8DjqSznT8GHEtztq0ag&ust=1478614897179529
http://www.dja.dk/x.php


 

BRUDSTYKKER AF 
REJSEBESTEMMELSERNE 
 

BESTILLING / AFBESTILLING: 

En mundtlig eller skriftlig bestilling af et rejsearrangement hos 

JELLING Jagtrejser (JJR) er bindende. Ved afbestilling tidligere end 

10 uger før afrejsedagen betales 50 % af rejsens pris pr. jæger.  

Ved afbestilling senere end 10 uger før afrejsen, betales rejsens 

fulde pris. Ved afbestilling senere end 8 uger før afrejsedagen, er 

hele rejsen forfalden til betaling. Hæftelsen omfatter også 

mindsteprisen på bestilte stk. vildt.  

 

ANSVAR 

JJR /SC optræder som agent for jagtrevirer, hoteller, 

transportselskaber m.v. og kan ikke gøres ansvarlig for ændringer, 

forsinkelser, annulleringer eller andre forhold, som er en følge af 

manglende pludselig opstået afskydningsmuligheder, aftalebrud, 

vejrlig, force majeure eller andre omstændigheder, som JJR  ikke 

har indflydelse på. 

 

BETALINGSBETINGELSER 

Ved bestilling tidligere end 8 uger før afrejse betales 50% af rejsens 

pris ved bestilling. Senest 50 dage før afrejsen betales restbeløbet.  

Ved bestilling senere end 8 uger før afrejsen betales rejsens fulde 

pris ved bestilling.  Endelig afregning af bl.a. ikke forudbetalte 

trofæer m.v. sker efter hjemkomsten eller evt. returbetaling, finder 

sted i tidsrummet fra 1 uge til cirka 8 uger efter opgørelsen fra 

reviret/destinationen foreligger hos JJR/ SC. Alle betalinger er netto 

kontant ved modtagelsen. 

FORBEHOLD 

Der tages forbehold for prisændringer forårsaget af 

regeringsindgreb, valutakurs-udsving, devaluering, udefrakommende 

prisstigninger eller øvrige og andre forhold, som JJR/SC er uden 

indflydelse på. Der tages forbehold for trykfejl i tilbud / beskrivende 

materiale og evt. faktura. Det er kundens eget ansvar at sætte sig 

grundigt ind i dette regelsæt så snart det er medtaget i forbindelse 

med fremsendelse af rejsebevis – dette ligger ligeledes tilgængeligt 

på vores hjemmeside. 

 

FORSIKRINGER 

Vær opmærksom på, at der pr. 1. januar 2008 ikke længere er 

nogen hjemtransportdækning i det gule sygesikringsbevis fra lande, 

der ligger udenfor Skandinavien. Goudas Ferierejseforsikring 

dækker bl.a. sygdom, ulykke, hjemtransport, ansvar, tyveri og fly 

forsinkelse. Denne forsikringsform findes i mange forskellige 

kombinationer 

 

JAGTTEGN 

Du skal have et gyldigt dansk jagttegn, hvis du vil jager i Polen.  

Til det danske jagttegn er knyttet en ansvarsforsikring, som dækker 

forsikringsforhold i forbindelse med jagt i Europa.  

 

REKLAMATIONER  

Ved  problemer: RING HJEM, så vi har mulighed for at gøre  noget 

på stedet og evt. ændre uønskede forhold. 

 

 

 

 

Vi kan ikke gøre noget, når turen er 

afviklet og du er rejst hjem. 

Reklamationer skal omgående fremføres  

på stedet og meddeles til JJR tlf. +45 22 10 80 60 eller pr.  E-mail 

kasper@jellingrejser.dk - Efter din / jeres hjemkomsten er dette for 

sent! Eventuelle reklamationer, der vedrører forhold på rejse-

destinationen skal, for at kunne blive behandlet, afgives på stedet 

og om muligt føres til protokols - om nødvendigt på dansk - aflever 

klagen og fortæl JJR , så snart I/du kan og senest 8 dage efter 

hjemkomsten, at I/du har afleveret en skriftlig klage på destinationen. 

JAGTPROTOKOL 

Jagt i Polen afsluttes med udfærdigelse af en jagtprotokol som 

underskrives. JJR opfordrer til, at jægeren overværer opmåling / 

indvejning af trofæer. Forhold, som ikke er anført i protokollen, har 

JJR/SC ingen mulighed for at gøre indsigelse imod. Jagtgæsten 

hæfter med sin underskrift for de informationer, der indgår i 

protokollen, så som tildeling af enkeltværelser, anskydninger etc. 

Skriv evt. jeres kommentarer på dansk i protokollen. Det er et fakta 

at de polske trofæer vil tabe i vægt, da de aldrig er helt tørre ved 

indvejningen –. De vil formodentlig tabe indtil 15 til 20 % af den 

indvejede vægt indenfor de første 4 uger efter hjemkomsten. Vi kan 

intet gøre derved. 

 

ANSKYDNINGER 

Det har altid en konsekvens at anskyde et stykke vildt - de enkelte 

revirers / landes betingelser og bestemmelser vil være gældende – 

som generel hovedregel er anskudt vildt lig med nedlagt vildt - spørg 

os!  

VÅBENTILLADELSER / PAPIRER PÅ RJSEN 

Du skal medbringe dit personlige pas, EU-våbenpas, dansk 

våbentilladelse og jagttegn når du rejser på jagt i Polen . 

 

AFBRYDELSE AF OPHOLD 

Forlader en jagtgæst reviret før tiden, vil der ikke finde nogen form 

for tilbagebetaling sted.  

VEJRLIG 

Vores jagtgæster jager nu og da under ekstreme klimatiske forhold 

såvel højt som lavt, hvor uforudsigelige vejrforhold kan være 

årsagen til, at én eller flere jagtdage mistes (pga. storm, tåge, regn, 

oversvømmelse, sne og slud etc.). Dette kan JJR/SC ikke stilles til 

ansvar for.   

 

HUSK / VIGTIGT 

JJR formidler jagtlige oplevelser og ikke vildt og trofæer. Vejr, vind, 

din dygtighed som jæger og andre uforudsigelige forhold er vigtige 

faktorer, som er udslagsgivende for din jagtrejses succes.  

 

REJSEGARANTI  

JJR er tilknyttet Rejsegarantifonden via Jelling Rejser ved 

Registreringsnummer 1450. Vi er medlem af DJA Reg.nr.  001

 

mailto:kasper@jellingrejser.dk

