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En mulighed for bukkejagt kombineret med en ”Nak og Æd” oplevelse. Overnatning i telte med lejrliv, god

vin og gourmet mad i naturen. Afskydning af 3 bukke uanset størrelse.

Jagten kan udføres af alle Der påkræves ikke god fysisk form Indkvartering i hytte Pürschjagt
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HØJDEPUNKTER

”Nak og Æd” oplevelse
Afskydning af 3 bukke uanset størrelse
God vin og gourmet mad i naturen
En fælles lejroplevelse hvor I er med til at sætte
lejr op, lave mad og skabe hyggen

Overblik

Vi har nu mulighed for, at tilbyde en bukkejagt kombineret
med en "Nak og Æd" oplevelse i Polen. Vores madglade
gruppeledere Brian og Rene, vil sikre dig en natur- og
madoplevelse udover det sædvanlige i hyggelige
omgivelser.

Rejseperiode: 26.-29. maj 2022

Rejsen arrangeres for min. 10 jægere, og man kan tilmelde
sig som enkeltperson eller en mindre gruppe. Så skynd dig
at booke din plads allerede nu!

Jagten finder sted i det sydvestlige Polen, nær byen Milicz.

 

Hvad får man?

En mulighed for jagt kombineret med en ”Nak og Æd”
oplevelse
Overnatning i telte med lejrliv, god vin og gourmet mad
i naturen
En fælles lejroplevelse hvor I er med til at sætte lejr op,
lave mad og skabe hyggen
3 dages ophold inkl. 4 outings fordelt over 2 dage
Afskydning af 3 bukke uanset størrelse (tilbagebetaling
på 2700,- pr ikke nedlagt buk)
1:1 jagtføring
Overnatning samt alt mad og drikke er inkl. i prisen
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Hvordan?

I kører selv til Milicz (evt. samkørsel) ca. 6 timer fra
Rostock
Vi går på jagt i statsskovene på ca 35.000ha med vores
lejr liggende i midten
Jagten foregår 1:1 jagtføring morgen og aften
Vi bygger lejren op sammen og bor i 5 mands telte (max
2 mand i hver) hvor vi sover på feltsenge.
Når vi ikke er på jagt, laver vi mad, holder lejren i orden
og hygger sammen – Om aftenen smager vi lidt
spændende vin og øl efter jagt.
Hvis sæsonen og tiden tillader det samler vi bær,
svampe og andet godt i naturen til vores mad

Program

Menu afgøres endeligt kort før turen, men disse retter
kunne være noget af det I kommer til at opleve:

• Dirty burger med chorizo mayo, cheddar, spicy beef jerky
af vildandebryst, sashi-okse og cola-løg

 • Natmad: Hotdogs med vildsvinepølse, syltede rødløg,
tomat relish og trøffel

 • Hashbrowns m/ spejlæg, svampe  parmesan samt
diverse brød og pålæg

 • Dybstegt fasan, lyn stegt råvildt i ingefær og sesam,
syltet kål, forårsrulle med vildand, stegte nudler med vilde
urter

 • Helstegt buk over bål (hvis der er skudt en, ellers Black
Angus flankesteak)

 • Grillet hjerte. Små salater, granat æble, svampe mayo,
fermenterede løg og sesam-panko

 • Pandebagt fladbrød, spicy-salat med rødløg, mynte
yoghurt og chili marinade

 • Dessert - Armeridder med 38% crème fraiche og bær

 • Natmad: Oste/pølser/hjemmerøget vildt med vin
smagning (Beaucastel CDP)
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser

Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

3 dages ophold 

2 dages bukkejagt med egen jagtfører (4 pürsch)

Afskydning af 3 bukke uanset størrelse (tilbagebetaling

på DKK 2.700,- pr ikke nedlagt buk)

Alt mad og drikke

Alle gebyrer og licenser

Afkogning af trofæer

Kørsel under jagten, EUR 35-40,- pr. jæger/outing

EU-ansvarsforsikring DKK 59,- (obligatorisk)

Rejseforsikring & Afbestillingsforsikring

Drikkepenge

Huskeliste

Våben/lås/mm - - VIGTIGT

Våbenkuffert med lås - VIGTIGT

Gyldigt jagttegn og EU våbenpas – VIGTIGT

Alm jagt udrustning efter eget ønske og  behov

Sovepose

Liggeunderlag

EUR 35-40,- pr. outing i kørepenge til jagtfører

Drikkepenge til jagtfører
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Buk/Råbuk/Råvildt/Rådyr
(Europa)

Vildtarter der eventuelt kan tilkøbes

Vildsvin (Europa)
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Om osOm os

Limpopo Travel & Diana Jagtrejser

Limpopo Travel og Diana Jagtrejser – som i dag er et og

samme firma - bygger på mere end fire årtiers erfaring i

jagtrejsebranchen. Diana Jagtrejser blev grundlagt i

Svendborg, Danmark tilbage i 1974 af den internationale

jagtrejseprofil Jan Krossteig, som den dag i dag fortsat er

aktionær og bestyrelsesformand i koncernen.

I årene, der er gået, er virksomheden vokset sig til at være

verdens største jagtrejsebureau med jagtpartnere i mere

en 40 lande og kunder fra hele verden. Dette har kun

været muligt i kraft af vores kunders tillid til vores

virksomhed, vores partnere og den service vi yder. Vi

sætter en stor ære i, at en væsentlig del af vore kunder er

stamkunder, som ofte rejser med os, og som trækker nye

kunder med sig ind i vor virksomhed.

Jagtrejsemarkedet har aldrig været mere kaotisk end

netop nu. Et mylder af små og mellemstore bureauer har vi

altid haft på jagtrejsemarkedet, men i de senere år har

internettet for alvor åbnet for direkte bookinger og

arrangementer via mere eller mindre gennemsigtige

”formidlere” og udenlandske bureauer.

Rigtig mange jægere brænder fingrene på ”billige”

arrangementer, der ikke afvikles som lovet, og det er som

regel først når det går galt, at det går op for den uheldige

jagtrejsekunde, hvori forskellen mellem et godt dansk

bureau – med al den tryghed det indebærer – og en

tvivlsom udenlandsk udbyder består.

Vi tilbyder vore kunder en ret enestående tryghed. Vores

erfarne medarbejdere kender vore destinationer og kan

yde en særdeles kvalificeret rådgivning baseret på

kundens individuelle ønsker. Booker man sin jagtrejse

gennem os, er man sikret imod konkurs via den danske

Rejsegarantifond. Vort mangeårige medlemskab af Dansk

Rejsebureauforening er en sikkerhed for professionel

behandling gennem hele jagtrejseforløbet – også i tilfælde

af, at noget ikke går helt som planlagt. Som kunde hos os

kan man forvente opbakning i døgndrift på vor nødtelefon i

tilfælde af, at noget som helst går skævt.
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