DRIJFJACHT IN POLEN
BIAŁY ZDRÓJ

data

van

07/11/2017

tot

09/11/2017

3 dagen
prijs

€ 1.850

/pers.

basisprijs incl. btw

ALGEMENE INFO

boeken
Xavier DUYCK
+32 498 50 31 66

De voorbije jaren hebben we steeds met succes drijfjachten georganiseerd op enkele van Polen’s rijkste jachtgronden. De positieve reacties en de zeer mooie tableaus hebben ons doen besluiten het dit jaar opnieuw te
organiseren.
Dit jaar trekken we terug naar de regio Biały Zdrój gelegen op zo’n 9 uur rijden vanuit Brussel. Het afschot is op
basis van een forfait formule. De vrijgave voor dit jaar is onbeperkt vrouwelijk zwartwild, kaalwild, reewild (geen
bokken) en roofwild. Daarnaast werden 5 herten tot 4,99kg vrijgeven. Er zullen geen extra’s worden aangerekend voor keilers, ongeacht de trofeelengte of gewichtklasse !
Bij herten boven de 4,99kg zal er 25% van de prijs voor dit volledig geweigewicht - volgens prijslijst - moeten
worden betaald.

Ivo Bulcke
+32 496 10 83 70
info@thehuntingseason.com
Bij inschrijven zal een voorschot
van 1000€ worden gevraagd. Het
resterende saldo moet worden
voldaan minstens 14 dagen voor
de afreis.

inclusief

• Kosten voor de vertaler en
de drijvers

Programma:
Maandag 06/11: Aankomt op de locatie voor een gezellig diner met de verantwoordelijke boswachter.
Dinsdag 07/11: 1ste jachtdag met verzorgde lunch in het bos

• Trofeepreparatie
(afkoken en zuiver maken)
• Onbeperkt kaalwild, reegeit ,
reekits, zwartwild en vos.
• accommodatie ter plaatse

Woensdag 08/11: 2de jachtdag met verzorgde lunch in het bos
Donderdag 09/11: 3de jachtdag en bekendmaking jachtkoning(in) en vice jachtkoning(in ).

exclusief

Vrijdag 10/11:Na het ontbijt keert iedereen op eigen initiatief terug huiswaarts
• Alchoholiche dranken
• Extra fee voor herten boven
de 5kg.
• Transport naar Polen

opmerkingen en voorwaarden

• Het minimum aantal inschrijvingen voor deze reis is 15 jagers.
• Om op een geldige manier te mogen jagen in Polen moet men in het bezit zijn van een geldig jachtverlof en een Europese vuurwapenpas.

www.thehuntingseason.com
thehuntingseasonBE

