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NYE VENNSKAP
En jaktreise skal være 

sosialt, endten om man 
reiser alene 

eller på en gruppetur med 
stort følge. 

Etter en lang flott dag 
på jakt, er det flott å 
sette seg rundt bålet 
og snakke om dagens 

opplevelser, eldre 
historier eller planlegge 

neste dags jakt.  

STORFLOTT NATUR
I det store utland kan 

man finne mye varierte 
jaktformer i store 

terreng. Man kan op-
pleve alt fra ørken 

og store åpne sletter i 
Afrika, store mektige 
fjell med Ibex i Asia, 

eller store dype 
skoger i Canda eller 

Europa. Valgene er mange 
og opplevelsen stor! 

HØY VILTTETHET
I de fleste landene det 
arrangeres jaktreiser 
til er det vanligvis en 

helt annen vilttetthet 
en her i Norge. Som regel 
får man det man jakter 
etter, og kanskje litt til! 

Når man reiser 
til en kjent 

jaktdestinasjon på kan 
man være rimelig sikker 

på suksess!

JAKTKULTUR
Reiser man på kjente 

utprøvde destinasjoner, 
er ofte naturen og landet 

en opplevelse i seg selv. 
Ofte byr en jakttur på 
nye land, verdensdeler 
og flere nye kulturer og 

opplevelser som er 
annerledes enn her i 

Norge. Nye jaktkulturer  
er noe som mange g jerne 

ønsker å oppleve og ta 
del av.

4 GODE GRUNNER TIL Å REISE PÅ JAKT I UTLANDET
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Bosatt på Eydehavn, Arendal. 
Tidligere partner Exotic Hunting Adventure. 

Fikk virkelig smaken på jaktreiser for 
30 år siden, og har drevet med jaktreiser selv siden 
1996. Driver også med hjortejakt og salg av 
slakteutstyr her hjemme i Norge. Har reist flere 
steder i verden, men klar favoritt er Namibia. 
 

Tlf: +47 930 33 869
dag@enjoyhunting.no

Bor på Tau i Ryfylke, utenfor Stavanger. 
Jobber til daglig innen byggebransjen. 

Startet med tidlig med jakt, både småvilt og 
storvilt. Driver aktivt med lokalt jaktmiljø, skyting og 
ettersøkshund. Har jaktet på alle våre 
destinasjoner, og har drevet med jaktreiser siden 
2009. Klar favorittjakt er fjelljakt både i innland og 
utland.

Tlf: +47 959 90 825 
aleksander@enjoyhunting.no

Dag Kristiansen Aleksander Amdal

ENJOY HUNTING AS
Vi er et helnorsk reiseselskap som tilbyr jaktreiser i nesten hele verden. Vi er stolte av å kunne si at vi har reist, 
jaktet og hatt det godt. Det er nettopp dette som er grunnlaget for å si at vi har håndplukket våre samarbeid-

spartnere. Vi har tilsammen nesten 40 års erfaring innen 
jaktreiser, noe som kanskje er bransjens lengste?   

 
Vi har opparbeidet oss solid samarbeid med flere outfittere i Europa, Nord Amerika, Afrika og Asia. 

Ingenting er opp til tilfeldighetene, dette er plasser vi selv har reist til flere ganger 
og som har mange gode referanser! 

Vi jobber hele tiden å utvide med flere destinasjoner og jaktformer for å kunne tilby dere en skikkelig jakt, med 
høy kvalitet. Vi setter pris på tilbakmeldinger og erfaringer dere har hatt, 

og vi tar g jerne imot tips og ønsker viss det er noe dere savner noe i vårt sortiment.
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POLEN
KORT INFORMASJON OM POLEN

Polen, offisielt Republikken Polen (polsk Rzeczpospolita Polska) er 
et land i Sentral-Europa. Det ligger i midten av Europa, og grenser i 
vest mot Tyskland, i sør mot Tsjekkia og Slovakia, i øst mot Ukraina 
og Hviterussland, og i nord mot Østersjøen, Litauen og Russland (i 
form av Kaliningrad-enklaven). 

Polen deler også sjøgrenser med Danmark og Sverige. Med et areal 
på 312 679 km² er Polen verdens 69. største land. 

Polens befolkning utg jør over 38,1 millioner mennesker, for det 
meste bosatt i store byer som Łódź, landets historiske hovedstad 
Kraków eller nåværende hovedstad Warszawa.

Vår samarbeidspartner holder til i Øst-Polen, Lublin, og formidler 
jakt fra jaktklubbene i nesten hele Polen. Hva og når man skal 
jakte er avg jørende for hvor man skal jakte.  

Polen kan beskrives som et ubrutt flatland som strekker seg 
fra Østersjøen i nord til Karpatene i sør. Innenfor flatlandet brer 
terrengvariasjoner seg fra øst til vest. Østersjøkysten mangler 
naturhavner med unntak av Gdańsk-Gdynia-regionen i nord og 
Szczecin-området i nordvest. Den nordøstlige regionen (innsjøom-
rådene) er ikke særlig befolket og brukes ikke som jordbruks- og 
industriområde, da regionen ikke er rik på naturressurser. 

I sør og i vest for innsjøområdene finnes de sentrale slettene, som 
strekker seg sørvestover til Sudetene ved grensen med Tsjekkia 
og Slovakia og sørøstover til Karpatene ved grensen med Tsjekkia, 
Slovakia og Ukraina.

Det polske språk, som tilhører den vestlige gren av de slaviske 
språkene, er landets offisielle språk
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Jakt i Polen:
I polen tilbyr vi jakt etter villsvin, hjort og rådyr. 
Endten du ønsker stilljakt eller drivjakt, så har vi en pakke for deg.

Drivjaktene vi arrangerer er på fastpris, det vil si at du ikke 
trenger å tenke på hva du skyter av villsvin, du har en fast pris, 
uavhengig av antall og størrelse på trofe. 

Drivjaktene forgår ved booking fra større grupper over 10 mann, 
maks 20 mann. Jo flere, jo bedre,  arrangeres med nøye planlagte 
plasserte poster og dyktige  drivere og hunder. 

Ønsker man en stille og rolig jakt etter rådyr og hjort så tilbyr vi 
også dette. Denne jakten er det mye spotting, før man sniker seg 
inn på skuddhold. Dette er en nærvepirrende jakt, og man kan få 
teste skyteferdighetene sine. Det er viktig å gi beskjed om sin egen 
begrensing, dette tar guidene hensyn til.

Bli med til Polen og opplev jakttradisjoner i flotte og dyrerike 
områder og få en jaktopplevelse du sent vil glemme!
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JAKTPAKKER
Noen forslag i Polen 
Ingen pakker inneholder flybillett!
Kom med ønsket dato og vi sjekker kapisitet og finner et bra revir til dere!

Hjortejakt
September - desember

Denne prisen inkluderer:
- Jaktlisens, forsikring og tolk .
- Trofeavgift for 1 hjort med gevirvekt opp til 5 kg.
- 4 Fulle dager jakt, 5 overnattinger.
- Alle måltider og drikke.
- Transport til og fra flyplassen.

Man kan legge til flere bukker og jaktdager.

Hjortejakt

Rådyrjakt 
Mai - September

Denne prisen inkluderer:
- Jaktlisens, forsikring og tolk .
- Trofeavgift for 2 rådyrbukker opp til 330g.
- 2 Fulle dager jakt, 3 overnattinger.
- Alle måltider og drikke.
- Transport til og fra flyplassen.

Man kan legge til flere bukker og jaktdager.

-1000,-  E U RO - -2400,-  E U RO -

Rådyrjakt



7w w w.enjoyhunt ing .no

Drivjakt villsvin, hjort, rådyr og rev.
Ingen ekstra trofeavgifter - fri avskyting!
Oktober - Januar

Denne prisen inkluderer:
- Jaktlisens, forsikring og tolk .
- Trofeavgifter for alle dyr, villsvin, hjort hunndyr, rådyr hunndyr     
   og 2 hjortebukker med gevirvekt opp til 5 kg. 
- 2 Fulle dager jakt, 3 overnattinger.
- Alle måltider.
- Transport til og fra flyplassen.
- 5-7 drev om dagen!

Minimum 10-13 jeger 1350 Euro.

- F r a  14  j e g e r e  1300,-  E U RO -

Drivjaktpakke 1 - 2 dager jakt

JAKTPAKKER
Noen forslag i Polen 
Ingen pakker inneholder flybillett! 
Drivjakt minimum gruppestørrelse 10 jegere!
Kom med ønsket dato og vi sjekker kapisitet og finner et bra revir til dere!

Drivjakt villsvin, hjort, rådyr og rev.
Ingen ekstra trofeavgifter - fri avskyting!
Oktober - Januar

Denne prisen inkluderer:
- Jaktlisens, forsikring og tolk .
- Trofeavgifter for alle dyr, villsvin, hjort hunndyr, rådyr hunndyr     
   og 2 hjortebukker med gevirvekt opp til 5 kg. 
- 3 Fulle dager jakt, 4 overnattinger.
- Alle måltider.
- Transport til og fra flyplassen.
- 5-7 drev om dagen!

Minimum 10-13 jeger 1750 Euro.

- F r a  14  j e g e r e  1700,-  E U RO -

Drivjaktpakke 2 - 3 dager jakt

Fra 14 jegere 
tilbyr vi

gruppeledere 
gratis tur!!

Fra 14 jegere 
tilbyr vi

gruppeledere 
gratis tur!!
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REISEBREV POLEN 14
Avskyting per deltaker ble faktisk snublende nær det 
Enjoy Hunting hadde anslått.

Oppsummert var dette en meget flott jaktopplevelse med en svært 
bra organisasjon og engasjert g jennomføring fra våre polske 
venners side, god vilttetthet så vel som ansvarsbevisste og 
trivelige jegere. 

Vi skal tilbake neste år!!

Med vennlig hilsen
Jan Hunsbedt, med gruppe.

Etter ca 10 år med årlig jakt i Estland hadde vi fått nok. Kvaliteten 
på g jennomføringen av jakten og ikke minst vilttettheten var i 
løpet av perioden bare blitt dårligere og dårligere. Noe måtte g jøres! 
Vi visste godt at Polen hadde det å tilby som vi ønsket, men de 
tilbudene vi fikk var alle basert på trofeavgifter. Det er etter vår 
oppfatning lite hyggelig å måtte vurdere hva det koster før en 
trekker av i et spennende drev.

På villmarksmessen i fjor traff jeg to hyggelige fyrer som begge 
var ihuga jegere og som helt tydelig skjønte hva gutteg jengen var 
ute etter. Vi ble etter hvert enige om en jakt i Polen på all inclusive 
basis hvor vi kunne skyte villsvin, hunndyr hjort og -rådyr så mye 
vi orket. Som bonus fikk vi til og med lov å skyte 2 stk hjort med 
gevirvekt på opp til 5 kg. Alt dette til en meget fornuftig pris. 

Spenningen var stor da vi en fredag i januar sto på flyplassen i 
Poznan og ble tatt i mot av en riktig så søt og sjarmerende tolk 
som allerede da viste seg å være helt uunnværlig. Vi manglet nemlig 
en koffert. Det ble ordnet slik at den ble sporet, sendt og deretter 
kjørt de ca 80 km til stedet vi skulle bo under jakten og tatt i mot 
av samme tolk kl 01:30 om natten. 

Jakten viste seg å mer enn oppfylle båre forventninger. Allerede 
ved velkomsten fra jaktleder kl 07:00 sharp fikk vi inntrykk 
av at her var det erfaring og effektivitet ute å gikk. Første dag 
hadde vi hele 7 drev som ble g jennomført med stor presisjon og 
som tydeligvis var meget godt planlagt. Været var upåklagelig med 
herlig sol og varme til årstiden å være. Diana var som vanlig raus 
med noen og litt mer tilbakeholden med andre. Utrolig nok ble det 
allerede i det første drevet skutt 2 flotte hjort med gevirvekt på 
rundt 6,6 kilo. Ingen av de to heldige skytterne syntes å være 
spesielt leie seg for å måtte betale noen 100 Euro i “overvekt”.  Vi så 
og skjøt etter dyr i hver drev og på slutten av dagen lå det 2 hjort, 
4 rådyr og 2 villsvin på viltparaden. Helt åpenbart at det vil være 
mulig å forbedre skyteferdighetene. 

Neste dag var været ikke helt på vår side. Lett regn og liten 
kuling. Det viste seg imidlertid at det i det nye området vi jaktet var 
flust med vilt som ikke bekymret seg så mye om været. Vi klarte 6 
drev den dagen da disse var noe lengre enn dagen før. Det viste seg 
å være godt med både rådyr og villsvin  i området og etter iherdig 
innsats (som ammunisjonsfabrikantene helt sikkert vil sette pris 
på) hadde laget nedlagt 3 hjort, 7 villsvin og 9 rådyr. Nok en flott 
jaktdag der det etter samlet opptelling viste seg at ingen av 
jaktdeltakerne ville komme tomhendt hjem. 
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Referanser Polen:
Nils Petter Lundberg, tlf: 928 34 233 
e-mail: nils.petter.lundberg@storebrand.no 
 
Jan Hunsbeth, tlf: 900 39 080
e-mail: janhunsb@online.no

Leif Tønneberg, tlf: 926 18 233 
e-mail: leiftonneberg@gmail.com

Enjoy Hunting er medlem av Reisegarantifondet, Safari Club 
International, Nordisk Safari Klubb, Norges Buejeger Forbund samt 
flere andre jakt og reise relaterte organisasjoner.

Når det kommer til bestilling , forespørsmål osv, så skal det ikke 
være noen overraskelser. Du vil få en nøyaktig oversikt over hva 
det koster - fra A til Å. Alt som er inkludert og hva som ikke er 
inkludert i din reise vil bli informert - enten det er per tlf, email 
eller skriftlig.

Kontakt oss:
Kontoret i Arendal:
Dag Kristiansen
Tlf: 930 33 869
dag@enjoyhunting.no

Kontoret i Stavanger:
Aleksander Amdal
Tlf: 959 90 825
aleksander@enjoyhunting.no

worldwide hunting adventure
www.enjoyhunting.no

Enjoy Hunting
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I Polen bor man på flotte rolige hotell, eller hus nært jaktområdet du skal jakte i. 
Alle har god standard.

.BILDER JAKTCAMP.

- Spisesal - 

- Spisesal -

- Hus -

- Hotell -


