DRIJFJACHT IN POLEN
REGIO WITNICA

data

van

11/11/2017

tot

13/11/2017

3 dagen
prijs

€ 1960

/pers.

basisprijs incl. btw

ALGEMENE INFO

boeken
Xavier DUYCK
+32 498 50 31 66

De regio rondom Witnica staat garant voor uitgestrekte bossen en een meer dan uitzonderlijk wildbestand.
Tableau’s van 60 stukken gedurende 3 op en top georganisserde jachtdagen zijn geen uitzondering.
13 tot 15 driften per dag zijn het doel en het verkwisten van tijd aan driften waar nog 10 min geen wild blijkt
aanwezig te zijn zijn uit den boze. De Poolse boswachter en zijn team hebben er een ere-zaak van gemaakt om
het wild tot bij de jagers te brengen en dit kost wat kost.
Ook dit jaar kan THS 15 plaatsen beschikbaar stellen in dit revier en dit voor een 3 jachtdagen. Het minimum
aantal personen nodig om deze jacht te laten doorgaan is 15 personen.

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

Programma:
Vrijdag 10/11: Aankomst aan het hotel voor een gezamenlijk diner met de verantwoordelijke boswachter omstreeks 19h00.
Zaterdag 11/11: 1ste jachtdag met typische Poolse lunch in het revier van Witnica/Ostiep

• Kosten voor de vertaler en
de drijvers
• Trofeepreparatie
(afkoken en zuiver maken)
• Onbeperkt kaalwild, reegeit
reekits, zwartwild en vos
zonder extra voor trofee
lengte bij keilers.

Zondag 12/11: 2de jachtdag met verzorgde lunch en voorzien van alle comfort in het jachtrevier.
Maandag 13/11: 3de en laatste jachtdag gevolgd door de bekendmaking van koning en vice jachtkoning + BBQ
dinsdag 14/11: Na het ontbijt keert iedereen met eigen transport huiswaarts.

exclusief

• 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

