
Vaskitorvien pauhu kaikuu keskellä Puolan metsiä. Havupeti nuotioineen  on valmisteltu 
illan riistaparaatia varten. Onnistuneen jahdin päätteeksi kuulemme kunnioittavat fanfaarit 
villisioille, kauriille ja saksanhirville. Luvassa on parasta jahtia villisikojen, saksanhirvien ja 
kauriiden parissa keskellä Puolan riistarikkaita jahtimaita.

Puola on tunnettu suurista riistakannoistaan joiden hoitamiseen käytetään suuri määrä 
rahaa, aikaa ja vaivaa. Riistahoitotyön, järjestelmällisen metsästyksen ja suotuisan ilmaston 
myötä riistakannat kasvavat paikoin todella runsaiksi. Nyt Teillä on mahdollisuus osallistua sa-
donkorjuuseen. Tarjoamme laadukasta villisian ajometsästystä Puolan parhailla metsästysal-
ueilla. Käytössämme on runsaasti koiria ja ajomiehiä, sekä jahtipäälliköt, jotka tuntevat 
metsästysalueensa. 

Voit nauttia Puolan kumpuilevista maisemista samalla kun ajomiehet tekevät koirineen kaik-
kensa onnistuneen jahtipäivän eteen. Sinun ei tarvitse murehtia erillisistä kaatomaksuista, 
koska niitä ei  B&R Huntingin järjestämissä tyhjennysjahdeissa peritä! Ainoa velvollisuutesi on 
nauttia lomastasi, ja ottaa kaikki ilo irti!

Puolassa ns. tyhjennysjahdit sijoittuvat marras-, joulu- ja tammikuulle. 
Tulevan kauden ajankohdat:

2016
4.-7.11.

11.-14.11.
18.-21.11.
25.-28.11.

2.-5.12.
9.-12.12.

16.-19.12.

2017
6.-9.1.

Järjestämme ajojahteja myös räätälöidysti yksityis- ja yritysryhmille.
(Ajojahtikausi 1.10.2016 - 15.1.2017)

Puola 
ajojahdit 2016/17



Matkaohjelma:

Perjantai:
• Kokoontuminen Hki-Vantaa lentokentällä. Lento Varsovaan, 
Gdanskiin,Poznaniin,Wroclawiin tai Berliiniin.

• Kuljetus metsästysalueelle. Majoittuminen ja ruokailu.

Lauantai:
• Aamupala majapaikassa
• Ajojahti (norm. 6-8 ajoa) Välissä nautimme tukevan maastolounaan.
• Päivällinen
• Illanvietto majapaikassa

Sunnuntai:
• Aamupala majapaikassa
• Ajojahti (norm. 6-8 ajoa) Maastolounas.
• Päivällinen
• Riistaparaati, ja jahdin päättäjäiset

Maanantai: 
• Aamupala,huoneiden luovutus, ja siirtyminen lentokentälle
• Lento Helsinki-Vantaalle

Puolan erikoishintaiset ajojahdit 
Hinnat alk.1.590€ / Metsästäjä

Hinta sisältää:
• Villisikojen kaatomaksut ilman määrä- ja kokorajoitusta. Saksanhirvi- ja 

metsäkaurisnaaraiden ja vasojen kaatomaksut. 
(joissain kohteissa myös kuusipeura ja mufloni)

• Majoituksen ja ruokailut
• Metsästysluvat, järjestelyt ja trofeiden esikäsittelyn
• Lentokenttäkuljetukset
• Kuljetukset jahdin aikana
• Metsästysoppaiden palvelut 

Hinta ei sisällä:
• Lentoja
• Matkavakuutusta
• Uros saksanhirven, kuusipeuran tai muflonin kaatomaksuja – jos lupia saatavilla
• Uros metsäkauriin kaatoa (rauhoitusaika – sakkomaksu) 

Ryhmät kootaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Varauksen yhteydessä peritään  
varausmaksu. 


