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POLEN

Polen har igennem en generation af jægere været danskernes foretrukne jagtland, 
hvilket der er mange gode grunde til.

Rejsetiden er kort, naturscenerierne er fantastiske, jagten er velorganiseret, vildtbe-
standen er tæt, forplejning er i top, værterne er gæstfrie, økonomien er overskuelig.

Jelling Jagtrejser tilbyder jagt på mere end 100 forskellige stats- og jagtforenings- 
revirer. Vi indkvarterer i jagthus, på mindre hoteller og pensioner. 

Tysk- eller engelsktalende tolk vil være til rådighed. 
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ANSTANDS- OG PÜRSCHJAGT 

RÅVILDT, DÅ- OG KRONVILDT,  
VILDSVIN ELLER MUFLON 
Jagten foregår oftest morgen og aften som en kombination af 
anstandsjagt fra stige eller hochsitze 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 august, kronhjorte i brunst i september, og 
dåhjorte i brunst medio oktober. Måske kan du krydre dine jagter 
med en intens jagt på vildsvin. Muflonerne jages i de bjergrige  
områder i syd i det sene efterår. Bestil den oplevelse du har lyst til. 

PRISEKSEMPEL INKLUDERER:
3 dages ophold med fuld forplejning i delt dobbeltværelse,  
6 pürsch med jagtføring 1:1, jagtlicens, polsk tolk
Pr. jæger kr. 4.875,-   
Evt. ekstra jagt- og opholdsdag kr. 1.625, - 

PRISEKSEMPEL INKLUDERER IKKE:
Afskydning iht. prislisten, kørsel i reviret ca. € 40 pr. køretur,  
drikkepenge, alkoholiske drikke, enkeltværelse  
kr. 200,- pr. døgn.

BUKKEJAGT  

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 vælge at afskyde efter 2 vægtkategorier.
Bukkene har en fast pris indenfor rammerne af følgende fire trin:
1. Bukke indtil 349 g. kr. 2.700,- pr. buk
2. Bukke fra 350 g.  kr. 4.200,- pr. buk 
(uanset hvor stor bukken bliver og hvad den må veje)

Er du til lidt større bukke og stadig med faste priser, tilbyder vi en 
3-trins skala, hvis du vil kører godt 3 timer ind i landet.   
Her er en realistisk chance for at nedlægge medaljetrofæer.
1. Bukke indtil 349 g. kr. 2.700,-
2. Bukke fra 350 g. og indtil 449 g kr. 4.500,-
3. Bukke større end 450 g. kr. 6.800,-

PRISEKSEMPEL INKLUDERER:
3 dages ophold med fuld forplejning i delt dobbeltværelse,  
6 pürsch med jagtføring 1:1, jagtlicens, polsk tolk
Pr. jæger kr. 4.875,-   
Evt. ekstra jagt- og opholdsdag kr. 1.625, - 

PRISEKSEMPEL INKLUDERER IKKE:
Afskydning iht. prislisten, kørsel i reviret ca. € 40 pr. køretur,  
drikkepenge, alkoholiske drikke, enkeltværelse  
kr. 200,- pr. døgn.

KØR-SELV-ARRANGEMENTER
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BUKKEJAGT I FORÅR OG BRUNST  

SOM FASTPRIS-ARRANGEMENT,  
BUKKE UANSET STØRRELSE 
Et koncept for dig, der vil være helt sikker på, hvad jag¬ten koster. 
Du bestiller og betaler et antal bukke. 
Nedlægger du flere bukke end købt og betalt, skyder du stadig 
efter 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 må ikke forvente medaljetrofæer.
De fleste revirer er beliggende inden for kort kørselsafstand  
fra den Tysk/Polske grænse. 

PRISEKSEMPEL INKLUDERER:
3 dages ophold med fuld forplejning i delt dobbeltværelse,  
6 pürsch med jagtføring 1:1, jagtlicens, polsk tolk
Afskydning af 3 bukke uanset størrelse  
Pr. jæger kr. 12.500,-  
Evt. ekstra jagt- og opholdsdag kr. 1.625, - 

PRISEKSEMPEL INKLUDERER IKKE:
Kørsel i reviret ca. € 40 pr. køretur, drikkepenge, alkoholiske drikke, 
enkeltværelse kr. 200,- pr. døgn
Evt. ekstra bukke til kr. 2.700,- pr. buk

KRONHJORTEJAGT 

FAST PRIS I TO VÆGTKATEGORIER
Vi har attraktive priser på hjorte i to kategorier, præcis som vi har 
det på vores bukke.
1.  4 dages jagt og ophold,  

inkl. 1 kronhjort 5,99 kg - kr. 19.500,-
2.  4 dages jagt og ophold,  

inkl. 1 kronhjort uanset størrelse over 6 kg - kr. 22.500,-
 (du kan ikke komme til at betale for mere end 6 kg.)

ALTERNATIVT EFTER MAKSIMUMPRIS 
Hvis du synes, at 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, 
er det din jagtføreres problem, hvis hjorten vejer mere end de 
aftalte 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 EFTER PRISLISTE
Du køber et antal pürsch og jager iht. prislisten. 

PRISEKSEMPEL INKLUDERER IKKE:
Kørsel i reviret ca. € 40 pr. køretur, drikkepenge, alkoholiske drikke, 
enkeltværelse kr. 200,- pr. døgn
Evt. ekstra bukke til kr. 2.700,- pr. buk

Jelling Jagtrejser  .  www.jellingjagtrejser.dk  .  Mail: info@jellingrejser.dk  .  Tlf: 75 87 23 44



DE KLASSISKE DRIVJAGTER

DRIVJAGT PÅ JAGTFORENINGSREVIR (JG)  
ELLER STATSREVIR (OBH) 
Her er tale om spændingsjagt på højeste niveau i den polske 
efterårs- eller vinterklædte skov, når hundeglam og drivernes råb 
sætter gang i skytternes adrenalinpumpe.
Jagtorganisationerne er i top, så man kan nå mellem 7 og 9 såter 
på en jagtdag. 
Det ideelle deltagerantal for en drivjagtgruppe er fra 14 til 16  
personer afhængig af revirets beskaffenhed og jagtlige  
infrastruktur. 
Vi kan tilbyde dig netop det revir, du måtte ønske, og de  
betingelser som din gruppe går efter. 
Vi sælger helst prislistearrangementer, idet det erfaringsmæssigt 
giver det bedste jagthumør, både hos vores skydende gæster, og 
hos vores drivere og klapper. Man betaler kun for det man præste-
rer. 
Ønsker du tilbud på en fast pris, udarbejder vi også det. 

PRISEKSEMPEL PR. JÆGER KR. 7.800,- 
(jagtforeningsrevir / prislistearrangement)

PRISEKSEMPEL INKLUDERER: 
4 dages rejse- og ophold i delt dobbeltværelse, helpension, 3 hele 
jagtdage, jagtorganisation, transport i reviret, jagtlicens, forsikring, 
polsk tolk og guide.

PRISEKSEMPEL INKLUDERER IKKE
Afskydning iht. prislisten, drikkepenge, alkoholiske drikke, kørsel i 
reviret, enkeltværelsestillæg kr. 200,- pr. nat

REGULERINGSJAGTER 

PÅ HUNDYR OG VILDSVIN  
– OKTOBER TIL 15. JANUAR 
Jelling Jagtrejser har på udvalgte stats- og forenings revirer tilgang 
til reguleringsjagt, hvor der skal nedlægges en del hundyr og grise. 
I visse områder har vi særlig gunstige afskydningspriser på disse 
arrangementer. Maks 6 jægere. 

PRISEKSEMPEL INKLUDERER:
3 dages ophold med fuld forplejning i delt dobbeltværelse,  
6 pürsch med jagtføring 1:1, jagtlicens, polsk tolk
Pr. jæger kr. 4.875,-  
Evt. ekstra jagt- og opholdsdag kr. 1.625, - 

PRISEKSEMPEL INKLUDERER IKKE:
Afskydning iht. prislisten, kørsel i reviret ca. € 30 pr. køretur,  
drikkepenge, alkoholiske drikke, enkeltværelse  
kr. 175,- pr. nat.

KØR-SELV-ARRANGEMENTER

Jelling Jagtrejser  .  www.jellingjagtrejser.dk  .  Mail: info@jellingrejser.dk  .  Tlf: 75 87 23 44
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BUSTURENE ER TIL DIG DER HELST IKKE 
SELV KØRER, TIL DIG DER GERNE VIL 
HYGGE OG VÆRE SAMMEN MED ANDRE, 
OG TIL DIG DER VIL INFORMERES  
UNDERVEJS !  

BRUNSTBUKKE FØRSTE UGE I AUGUST
Disse ture har siden midten af 90’erne været en bragende  
succes, hvorfor vi normalt har rigtig mange stamkunder med i bus-
sen. Højt humør, godt kammeratskab og gode jagtoplevelser.
Busturen afvikles som beskrevet her til højre.  
Der jages morgen-og aften. Vores jægere bor i mindre grupper 
fordelt over et større område. Forventeligt mellem 4 og 5 bukke  
pr. deltager. Der er rabat på grise indtil 50 kg.

Vi jager den brunstige røde sommer buk, som oftest i brunsten 
optræder uforsigtigt og lettere aggressiv overfor artsfælder.  
En fantastisk naturoplevelse, når bukken forsøger at beslå råen i 
den polske sensommer.  
Måske gives der mulighed for at kalde bukken med bukkekald - 
”blade bukken”. Dette bør opleves.

PRISEN PR. JÆGER KR. 7.500,- 
Prisen inkluderer: 5 dages rejse / 4 nætter, 6 pürsch, jagtføring 1:1, 
afskydning iht. maksimumpriser efter vores to trins skala, polsk 
jagtlicens, delt dobbeltværelse, fuld forplejning, forplejning  
i bussen på ud- og hjemrejsen og dansk rejseleder.

Bukkene har en fastpris indenfor rammerne 
af  følgende trin:
1. Bukke indtil 349 g kr. 2.700,- pr. buk
2. Bukke fra 350 g kr. 4.200,- pr. buk 
(uanset hvor stor bukken bliver og hvad den må veje)

PRISEKSEMPEL INKLUDERER IKKE
Afskydning, drikkepenge, alkoholiske drikke, kørsel i reviret, 
enkeltværelsestillæg kr. 200,- pr. nat

SÅDAN FOREGÅR DIN BUSREJSE
• Du kører i en stor moderne luksus- og langtursbus  

med erfaren chaufførbemanding og 1 dobbeltsæde pr. deltager.

• Der køres dagskørsel begge veje. 

• Opsamling i 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 din riffelkuffert,  
som anbringes aflåst i bussens bagagerum. 

• Låsen og ammunition opbevares i din bagagekuffert. 

• Rejselederen orienterer om alle praktiske forhold  
omkring arrangementet i Polen. 

• Rejselederen sørger for, at du bliver sat af og  
samlet op på aftalt tid og sted.

• Vi kører fra Danmark tidlig morgen og ankommer  
først på aftenen i Polen. 

• På hjemrejsedagen forlader vi Polen efter morgenmaden  
og krydser grænsen til Danmark først på aftenen.

• Du skal foruden dit gode humør medbringe:  
Dit personlige pas, dansk våbentilladel¬se, EU-våbenpas. 

• Vi sørger for resten... 

Jelling Jagtrejser  .  www.jellingjagtrejser.dk  .  Mail: info@jellingrejser.dk  .  Tlf: 75 87 23 44

BUSREJSER - Èt dobbeltsæde pr. deltager  
- max 25 gæster i en bus til 50 personer.
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Afprøvede jagt- og naturoplevelser 
af høj kvalitet

Vi ved, hvad vi sælger  
– vi har været der selv!

Jelling Jagtrejser  .  www.jellingjagtrejser.dk  .  Mail: info@jellingrejser.dk 

Adelgade 43, 1 th  .  8660 Skanderborg  .  Tlf: 75 87 23 44


