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ALGEMENE INFO

Gozd, een bosrijk gebied zo’n 40 km onder Koszalin. We jagen op +  14 000 ha (2 gebieden), een enorm wildrijk 
gebied, 1 van de beste in Polen! Het afschotplan voor najaar 2021 bestaat uit :

•  185 stuks roodwild waarvan 60 geweidragers

• 140 stuks reewild  waarvan 60 bokken

•  450 stuks zwartwild  

Data :  Vertrek op woe 01/12 -  Jagen do 02/12, vr 03/12, za 04/12 en zo 05/12 (4 jachtdagen) 

Formule:  Alle roodwild, dus hindes en kalveren en 2 geweidragers per dag tot 5kg. Reegeiten, kitsen en  alle var-
kens. Accommodatie in 2p kamer in vol pension, organisatie van de jacht & transport tijdens de jacht. Trackers 
en honden, kosten van vertaler & preparatie van de trofeeën en  verzekering & administratie kosten

Extra’s :  Meerkost voor single room à 30€/pp/nacht. Geweidragers roodwild > 5kg à 50% van de prijslijst. Strek-
ken van reebok in gesloten seizoen : 500 €

Formule :  Vaste prijs van 3050 € op basis van een gemiddelde van 1stuk/jager/dag

• Iindien gem. hoger dan 110 %  =  + 50€/jager/dag

•  Indien gem. hoger dan 150 %  =  + 25€/jager/dag

           Dus in totaal max. 75€/jager/dag extra

•  Indien gem. lager dan 90   %  =  –  30€/jager/dag

•  Indien gem. lager dan 50   %  =  aan prijslijst

• Kosten voor de vertaler en  
 de drijvers

• Trofeepreparatie  
 (afkoken en zuiver maken)

• Onbeperkt zwartwild, kaal 
 wild, reewild en roofwild

• accommodatie ter plaatse

• Alchoholiche dranken

• Transport naar Polen

• Niet jagende personen 

     betalen 75€/persoon/nacht

Bij inschrijven zal een voorschot 
van 1000€ worden gevraagd. Het 
resterende saldo moet worden 
voldaan minstens 14 dagen voor 
de afreis.

4-DAAGSE DRIJFJACHT IN POLEN
GOZD

€ 3050

4 dagen

dec 2021

dec 2021

• Het minimum aantal inschrijvingen voor deze reis is 14 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.

In geval de jacht niet kan doorgaan door wettelijke beperkingen ivm covid19 dan worden voorschotten integraal terugbetaald !


