Jacht op gedreven Fazanten,
Patrijzen en Eenden

Op het prachtige “Domaine du Marais” te Machecourt (Laon) in NoordFrankrijk, volledig aangelegd in functie van de jacht en maar op 2 uur rijden
van de Brusselse Ring zijn er momenteel nog plaatsen beschikbaar op de
zaterdagen 4 november, 25 november en 9 december.
Het
“Domaine
du
Marais”
(www.domainedumarais.com)
heeft reeds meer dan 25 jaar
professionele ervaring in het
organiseren van jachtdagen. Dit
kenmerkt zich dus door een hoge
kwaliteit van het aangeboden
wild, de maximaal ingebouwde
veiligheid, maar ook door de
voortreffelijke maaltijden en dit
alles in een zeer aangename en
ongedwongen sfeer.

4 november en 9 december zijn “Prestige” dagen , 25 november is volgens
de formule “Découverte “. Beide formules hebben 5 driften , maar op een
Prestige dag is de samenkomst om 8.30 u, op een Découverte dag is dat om
10.00 u.
Op
de
zaterdagen
is
er
steeds
Nederlandstalige begeleiding voorzien,
goede honden zijn steeds welkom, en er
mag ook nog met lood geschoten worden.
De prijzen zijn all-in , dus ongeacht het
aantal geschoten stuks of wat u ook
consumeert . De enige extra kost is het
“hoedengeld” voor de boswachters (25 €).
Op eenvoudig verzoek zorgen wij voor uw
tijdelijk Frans jachtverlof (30 €).
Het geschoten wild wordt in princiepe
verdeeld onder de deelnemende jagers.
Wilt u in de buurt overnachten kunnen wij u
ook hotels aanduiden in verschillende
prijsklassen.

JACHTDAGEN 2017-2018

Formule Découverte - € 410,00
Formule Prestige - € 580,00
ALLE dinsdagen - € 450,00

Voor inschrijving en/of meer info:
Daniel Vanherberghen
SteenBakkerijen 76, bus 303
2845 Niel
daniel.vanherberghen@telenet.be
+32475400626

Op de zaterdagen 7 oktober, 21 oktober, 6 januari en 13 januari zijn er nog
telkens 2 of 3 plaatsen beschikbaar.
Elke dinsdag tussen begin oktober en eind januari wordt er ook gejaagd op
het domein. Op sommige van deze dinsdagen zijn er nog enkele plaatsen.
Het is wel mogelijk dat er op een dinsdag geen Nederlandstalige begeleiding
is.

Formule Découverte

Formule Prestige

zaterdag 25 november 2017

zaterdag 4 november 2017

zaterdag 6 januari 2018

zaterdag 9 december 2017

Voor alle verdere info :
Daniel Vanherberghen
tel: +32 475/400626
daniel.vanherberghen@telenet.be

