ROODWILDJACHT TIJDENS DE BRONST
ECHO SIANOW - REGIO KOSZALIN

data

van

Sept 2021

tot

Sept 2021

3 dagen
prijs

€ 950

/pers.

basisprijs incl. btw

ALGEMENE INFO

boeken
Xavier DUYCK
+32 498 50 31 66

Op zo’n 12 uur rijden van Brugge ligt het prachtige jachrevier Echo Sianow, zo’n 30km onder Koszalin.

Ivo Bulcke

Dit revier is gekend voor z’n grote populatie roodwild en zwartwild. Reeds verscheidene jaren heeft The Hunting
Season de exclusiveit verkregen om dit in revier herten te bejagen tjdens de bronst.

info@thehuntingseason.com

+32 496 10 83 70

Menig Vlaamse jager kon hier de voorbije jaren naar eigen keuze en budget z’n eerste stuk roodwild strekken.
De kans om in dit revier een stuk roodwild te strekken is op basis van de wildstand bijzonder hoog, zeker gezien
er het voorbije jaar quasi niet werd gejaagd in dit revier.
De uitgewerke jachtformule is als volgt:
• Individuele stalker
• 6 outings ( 2/dag )
• keuze tussen aanbersen of aanzitten
• het strekken van meerdere stuks is mogelijk
Data:
• jacht op 18,19 en 20 september 2021
Afschot:
• Alle roodwild ( volgens prijslijst )
• Alle zwartwild ( volgens prijlijst )
• All reebokken ( volgens prijslijst )
Accomodatie:
Het hotel ligt op 20min rijden van het jachtrevier en we verplaatsen ons gezamelijk naar een trefpunt waar de
stalkers ons oppikken.
In geval de jacht niet kan doorgaan door wettelijke beperkingen ivm Covid19 worden de voorschotten integraal terugbetaald !

inclusief

• Kosten voor de vertaler
• Trofeepreparatie
(afkoken en zuiver maken)
• accommodatie ter plaatse
met ontbijt en diner
• Verzekering en administratie

exclusief

• Alchoholiche dranken
• Afschotkost
• Transport naar Polen
• Lunch ( naar keuze )
• Niet jagende personen
• Transport binnen het jacht
gebied ( 30€/stalk )

opmerkingen en voorwaarden

• 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

