POLEN

KOLANOWO

KLASSIEKE
DRIJFJACHT
IN POLEN

MET BARREL AND BOAR OUTINGS

VEEL DRIFTEN, VEEL JAGEN
De klassieke drijfjacht is Polen op zijn best. Korte driften die elkaar snel opvolgen en het bos dat
wel elektrisch geladen lijkt door blaffende honden en enthousiaste drijvers die het wild voor de
geweren brengen. Al deze factoren maken van de drijfjacht een zinderende beleving die met
geen pen te beschrijven is. Al vanaf het eerste licht wordt er gejaagd en pas bij het vallen van de
avond blazen de jachthoorns het einde van de dag. Voor velen is de drijfjacht het summum van
jagen en Polen staat met stip op één.
Dat het niet altijd zo geweest is, zullen fervente Polen-jagers beamen. In de magere jaren verkozen de
Poolse organisaties kwantiteit boven kwaliteit. Die mening hebben ze gelukkig herzien, waardoor het
tegenwoordig niet meer voorkomt dat u op een post staat waar de lege hulzen van uw voorganger nog
liggen na te roken. Wild zit er als vanouds en een van de mooiste jachtvormen werd zo in ere hersteld.
De verscheidenheid aan natuurschoon is er enorm. Daarnaast is ook de sfeer een belangrijke reden
waarom zoveel jagers jaar na jaar weer terugkeren naar Polen. Het is namelijk gezellig jagen met een
kleine groep waar na elke drift alle verhalen snel de ronde doen. Vandaar dat er maximum 16 jagers
kunnen deelnemen aan deze drijfjacht.
En natuurlijk mag de lunch in open lucht niet vergeten worden. Een geïmproviseerde buitenkeuken
midden in het bos waar een kop dampende soep met vlees en brood altijd smaakt. Het totaalplaatje
klopt gewoon in Polen. De spanning, het wild, traditie en ambiance zijn de troeven van de drijfjacht die
iedere grofwildjager een keer beleefd moet hebben.
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DRIJVERS, SPANNING EN SNEL WILD
Begin januari is een uitstekend moment voor een klassieke Poolse drijfjacht. Direct na Nieuwjaar
kunt u de drukte van de feestdagen achter u laten om even te herbronnen. Daarbij komt het
regelmatig voor dat u in een prachtig wit decor jaagt. Voor de jacht op everzwijnen zijn dit
ideale omstandigheden – zwartwild in de sneeuw geeft een onuitwisbare jachtbeleving.
Het uitgestrekte jachtveld in de streek van Kolanowo telt liefst 65 vijvers en meren. Daarmee is het
een van de waterrijkste revieren met een totale oppervlakte van 14.000 hectare.
Natuurlijk zijn zwartwild en reeën hier op de afspraak. Maar ook edelherten worden tot het standwild
gerekend. Roodwild gedijt hier dermate goed dat het tableau voor minstens een derde uit hindes,
kalveren en geweidragers zal bestaan. Vier mannelijke herten tot een geweigewicht van 5 kg zullen
worden vrijgegeven.
Een professionele organisatie met Nederlandse begeleiding zullen u en uw jachtvrienden bijstaan
tijdens deze driedaagse drijfjacht. Mensen die het revier door en door kennen en voor wie het
begeleiden van groepen gesneden koek is. Zij weten waar het wild de drift verlaat en zorgen er voor
dat u in de buurt van deze wissels komt te staan. Voor het einde van de jacht hebben alle
jagers wild gezien en heeft iedereen de vinger kunnen krommen.
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REISVERLOOP EN VERBLIJF
Wanneer u ’s nachts vertrekt zult u in de namiddag bij het hotel aankomen. Zo blijft er voor het
avondeten nog voldoende tijd over om alle spullen uit te pakken, de uitrusting voor de volgende
dag klaar te zetten en een warme douche te nemen.
Tijdens het diner wordt het verloop van de volgende dagen besproken, samen met enkele woorden
over veiligheid. Rond 6 uur ‘s ochtends staat er al een stevig ontbijt klaar. De jachtdag wordt immers
optimaal benut, wat betekent dat u al vroeg op post staat.
Na het ontbijt rijden we gezamenlijk naar het revier. Daar worden eerst de standnummers getrokken
waarna de groepen worden verdeeld en de spannende drijfjacht kan beginnen. Elke dag staan er zes
driften gepland met na de jacht een mooi tableau aan het jachthuis met vuur, hoornblazers en de
nodige traditie.
Een van onze prioriteiten is onze gastjagers onder te brengen in eenpersoonskamers, tenzij anders
gevraagd. In dit geval bevindt het hotel zich op een kwartier rijden van het jachtveld. Alle kamers
zijn verzorgd ingericht en voorzien van een televisie en badkamer met douche en toilet. Voor ons zijn
dit basisvoorzieningen waar we veel waarde aan hechten. Bij alle Poolse drijfjachten is volpension
inbegrepen.
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TARIEVEN EN DETAILS
Drijfjacht Kolanowo

PRIJS PER JAGER
( Maximaal 16 jagers )

		

€ 2.150

INCLUSIEF
•

Drie dagen klassieke drijfjacht

•

Organisatie, drijvers en honden

•

4 herten tot een geweigewicht van 5 kg

•

Zwartwild, kaalwild, reegeiten en kitsen vrij

•

Alle vervoer in het revier

•

4 Hotel overnachtingen

•

Op basis van volpension		

•

Nederlandstalige begeleiding

•

Voorbereiding trofeeën

Getroffen geldt als geschoten

NEVENKOSTEN
•

Heen- en terugreis

•

Reebok buiten seizoen

•
•
•
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Verzekeringen

Dranken in het hotel

Herten > 5 kg volgens prijslijst
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