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POLEN 

Kort rejsetid, storslåede naturscenerier, velorganiseret jagt, tæt vildtbestand,  
forplejning i top, gæstfrie værter og overskuelig økonomi.

Jelling Jagtrejser udbyder mere end 150 forskellige stats- og jagtforeningsrevirer.

Vi indkvarterer i jagthus, på mindre hotel eller pension med fuld forplejning.
Tysk- eller engelsktalende tolk vil være rådighed.

Busrejserne er til dig der ikke selv kører. 
De er til dig, der gerne vil hygge og være 
sammen med andre og som gerne vil in-
formeres undervejs. 

BUSTUR 1  
Forårsjagt på buk – bukkepremieren i maj
Jagten på den forårskåde buk i et smukt og grønt forårsklædt 
Polen. 
Disse ture har siden midten af 90’erne været bragende succes-
er, hvorfor vi normalt har rigtig mange stamkunder med i bus-
sen. Højt humør, godt kammeratskab og gode jagtoplevelser.
Busturen afvikles som beskrevet i boksen. Der jages morgen 
og aften. Vores jægere bor i mindre grupper fordelt over et 
større område. Forventeligt nedlægges 3-6 bukke pr. deltager. 
Der er rabat på grise indtil 50 kg.
5 dages rejse / 4 nætter, 6 pürsch, jagtføring 1:1, afskydning 
iht. maksimumpriser efter vores firetrins skala, polsk jagtlicens, 
forsikring, delt dobbeltværelse, fuld forplejning, forplejning i 
bussen på ud- og hjemrejse samt dansk rejseleder. 
Se Bustur 1. i prislisten

BUSTUR 2 
Brunstbukke – første uge af august
Turen afvikles præcist som turen efter forårsbukke. Nu jages 
den brunstige buk, som ofte optræder uforsigtigt og lettere 
aggressiv overfor artsfælder. En fantastisk naturoplevelse, 
hvor bukken forsøger at beslå råen i den polske sensommer. 
Måske gives der mulighed for at kalde bukken med bukkekald 
- ”blade bukken”. Dette bør opleves.
Se Bustur 2. i prislisten.

BUSTUR 3 & BUSTUR 4 
Klassiske drivjagter – sen efterår og vinter  
Mange har ikke mulighed for at komme med på en drivjagt, 
fordi de ikke kan samle deltagere nok. Til afvikling af en  
effektiv drivjagt, skal der helst være mellem 12 og 16 deltagere. 
Jelling Jagtrejser samler to drivjagtgrupper i én stor luksus-
bus, og afvikler så turen fuldstændig som de øvrige busture. 
Vi afvikler turene, når grisene ikke længere er i brunst. Dette 
betyder flere chancer og større afskydning. 

BUSTUR 3 afvikles i november eller først i december. 
BUSTUR 4 afvikles i første halvdel af januar.  

Vi har udvalgt gode revirer af passende størrelse med gode 
afskydningstal. Vores gæster bor på ét og samme sted i fire 
nætter. Her er tale om spændingsjagt på højeste niveau i den 
polske efterårs- eller vinterklædte skov. 
Jagtorganisationen er i top, så man kan nå mellem 7 og 11 
drev på en jagtdag. 
5 dages rejse / 4 nætter, 3 hele drivjagtdage, afskydning iht. 
prisliste, polsk jagtlicens og forsikring, delt dobbeltværelse, 
fuld forplejning.
Se Bustur 3 & 4 i prislisten.

tornvigs
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Sådan foregår din busrejse ...
•  Du kører i en moderne ****luksus- og langtursbus med erfaren chaufførbemanding•  Der køres dagskørsel både ud og hjem med op-samling ned gennem Jylland •  Vi holder indkøbspause ved grænsen •  Der er fri øl, vand og kaffe på ud- og hjemrejsen •  Der serveres sandwich i bussen på udrejsen •  Din jagtriffel medbringer du i riffelkufferten•  Bundstykket og ammunition opbevares i din  bagagekuffert 

•  Rejselederen orienterer om praktiske forhold  omkring arrangementet i Polen •	 	På	busturene	vises	film	som	passer	til	turens	 jagtarrangement 
•  Rejselederen sørger for, at du bliver sat af og  samlet op til aftalt tid og sted.•  Vi kører fra Danmark tidlig morgen og ankommer først på aftenen i Polen 

•  På hjemrejsedagen forlader vi Polen efter morgen- maden og krydser grænsen til Danmark sen efter-middag eller først på aftenen
•  Du skal foruden dit gode humør medbringe:  Dit personlige pas, jagttegn, dansk våbentilladelse,  EU-våbenpas 
        Vi sørger for resten...

BUSREJSER



1. Prislistearrangementer 
Anstands- og pürschjagt efter råvildt,  
då- og kronvildt, vildsvin eller muflon 
Jagten foregår oftest morgen og aften som en kombination 
af anstandsjagt fra stige eller hochsitz, eller som en klassisk 
pürsch til de områder af reviret, hvor vildtet opholder sig. 

Du kan opleve intense jagter på forårsbukken i starten af maj, 
røde brunstbukke i juli og begyndelsen af august, kronhjorte i 
brunst i september, dåhjorte i brunst medio oktober, og måske 
kan du krydre dine jagter med en intens jagt på vildsvin sam-
men med disse oplevelser. Muflonerne jages i de bjergrige 
områder i syd i det sene efterår. Bestil den oplevelse du har 
lyst til. Se pkt. 1 i prislisten.

2. Bukke til fast pris i vægtkategorier  
– når du vil kende den maksimale pris
Vi har attraktive faste priser på bukkejagt i det vestlige Polen, 
hvor du kan afskyde efter en 4-trins skala.

Bukkene har en fastpris indenfor rammerne af følgende fire trin:
1. Bukke indtil 199 g 
2. Bukke fra 200 til 349 g
3. Bukke fra 350 til 399 g 
4. Bukke over 400 g (du kommer ikke til at betale for mere end 
400 gram - uanset hvad bukken måtte veje)
Er du til lidt større bukke og stadig med faste priser tilbyder vi 
en 3-trins skala, hvis du vil køre godt 3 timer længere ind i lan-
det – her er en rimelig chance for at nedlægge medaljetrofæer.

1. Bukke indtil 349 g
2. Bukke fra 350 g til 449 g
3. Bukke over 450 g (du kommer ikke til at betale for mere end 
450 gram - uanset hvad bukken måtte veje)
Se pkt. 2 i prislisten.

3. Bukkejagt i forår og brunst som  
fastprisarrangement  
– bukke uanset størrelse 
Et koncept for dig, der vil være helt sikker på, hvad jagten 
koster. Du bestiller og betaler et antal bukke. 
Nedlægger du flere bukke end købt og betalt, skyder du stadig 
til den aftalte faste pris. 
Nedlægger du ikke dine bukke, får du naturligvis penge retur. 

85 % af trofæerne vil veje mellem 200 og 350 gram netto – du 
kan ikke forvente medaljetrofæer.
De fleste revirer er beliggende med kort kørselsafstand fra 
den Tysk/Polske Grænse. 
Se pkt. 3 i prislisten. 

4. Kronhjortejagt vægtkategorier  
– når du vil kende den maksimale pris
Vi har attraktive priser på hjorte i tre kategorier, præcis som 
med vores bukke.
1. Hjorte indtil 3,99 kg
2. Hjorte fra 4,00 til 5,99 kg
3. Hjorte større end 6 kg så kan du ikke komme til at betale for 
mere end 6 kg.

Alternativt efter maksimumpris 
Hvis du synes det er svært at vurdere hjortens størrelse, så 
kan vi tilbyde dig at indlægge en maksimum pris. 
Dette betyder, at ønsker du, at hjorten maksimum må veje 6 
kg, bliver det din jagtføreres problem, hvis hjorten vejer mere 
end de 6 kg. Vejer hjorten mindre kommer du naturligvis kun 
til at betale for det, som hjorten reelt vejer iht. prislisten.
Du køber et antal pürsch, betaler et depositum for hjorten og 
efter jagten laves endelig afregning iht. aftalen. 

Alternativt kan du skyde efter prisliste
Du køber et antal pürsch og jager iht. prislisten. 
Se pkt. 4 i prislisten.

5. Reguleringsjagter på hundyr og vildsvin 
– oktober til 15. januar 
Jelling Jagtrejser har på udvalgte stats- og foreningsrevirer 
tilgang til reguleringsjagt, hvor der skal nedlægges en del hun-
dyr og grise. I visse områder har vi gunstige afskydningspriser 
på disse arrangementer. Maks 6 jægere.

En god oplevelse for nyjægere, eller for jægere hvor jagten er 
vigtigere end trofæet.
Se pkt. 5 i prislisten.

6. Gratis grise i Polen – fra 15. januar 
Måneskins- og natjagt på vildsvin efter udvalgte statsrevirer. 
Prisen inkluderer jagt, ophold og forplejning. 

Der er ingen begrænsninger på afskydningsantallet. 
Der afskydes efter prisliste for statsrevirer, men der ydes 
følgende gode rabatter:
Grise indtil 29,99 kg  – helt gratis
Grise fra 30 kg  – der ydes 50% rabat ift. prislisten
Keilere over 140 mm – der ydes 20% rabat ift. prislisten.
Jagten foregår i perioden fra en halv times tid før solnedgang, 
henover natten og fortsætter måske helt hen til solopgang. 
Jagten foregår som en kombination af pürsch og anstand i 
områder, hvor vildsvinene traditionelt har deres fouragerings-
steder.  
Se pkt. 6 i prislisten.

7. De klassiske drivjagter – kør selv
Drivjagt på jagtforeningsrevir (JG) eller statsrevir (OBH). 
Her er tale om spændingsjagt på højeste niveau i den polske 
efterårs- eller vinterklædte skov. 
Jagtorganisationerne er i top, så man kan nå mellem 7 og 11 
drev på en jagtdag. Det ideelle deltagerantal for en drivjagt-
gruppe er fra 10 til 16 personer afhængig af revirets størrelse 
og sammensætning. 
Vi kan tilbyde netop det revir, I måtte ønske, og de betingelser 
som din gruppe går efter. 

Vi sælger helst prislistearrangementer, idet det erfaringsmæs-
sigt giver det bedste jagthumør, både hos vores skydende 
gæster og hos vores drivere og klappere, så man kun betaler 
for det man præsterer. 
Insisterer du på en fast pris, udarbejder vi efter ønske også det. 
Se pkt. 7 i prislisten.


