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AFRYKA 2018/19
OFERTA SPECJALNA: Pakiet zawierający w cenie odstrzał 3 z 6 zwierząt z niżej podanych:
Springbuck, Duiker, Impala, Warthog, Steinbuck, Bleesbuck.
Myśliwy po przyjeździe na farmę (bądź w trakcie polowania), dokonuje wyboru
gatunków z pakietu, na jakie chce zapolować.
Cena obejmuje:
 odstrzał 3 gatunków zwierząt z wyżej podanych
 wszelkie niezbędne pozwolenia
 6 dni pobytu w Lodge myśliwskiej w pokoju 2 osobowym
(pobyt z pełnym wyżywieniem) + całodobowy dostęp do baru
(w cenie wszystkie posiłki, napoje bezalkoholowe i alkoholowe)
 5 dni polowania, rodzaj podprowadzania 1:1
(1 myśliwy/1 podprowadzający)
 usługi PH (profesjonalnego myśliwego)
 usługi tropiciela (trackers & skinners);
 cały transport podczas trwania polowania;
 wstępne przygotowanie trofeów;
 serwis (pralnia);

Cena pakietu: € 1 590/ myśliwy
Pobyt osoby towarzyszącej (niepolującej) € 175/dziennie
UWAGA! Zwierzę postrzelone traktuje się jak pozyskane.
W przypadku nie wykorzystania pakietu – nie ma zwrotu gotówki.
Nie ma możliwości wymiany zwierzyny z pakietu na inne gatunki
z cennika. Dodatkowe odstrzały według cennika przedstawionego
w dalszej części oferty.
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PRZEBIEG WYPRAWY
Uczestnicy wyprawy odbierani są bezpośrednio z lotniska w Johannesburgu
przez przedstawicieli właściciela farmy i klimatyzowanymi busami transportowani
na miejsce zakwaterowania. Podróż na farmę zajmuje około 5 godzin i uwzględnia
przerwę na gorący posiłek. W busach dostępne są schłodzone napoje. Istnieje
możliwość wynajęcia samolotu z Johannesburga do miejsca zakwaterowania
(opcja za dodatkową opłatą).
Po przyjeździe następuje rozlokowanie się w pokojach, a następnie myśliwi udają się
na strzelnicę, aby sprawdzić broń. Kolejne dni pobytu to intensywne polowanie,
które trwa od wschodu – do zachodu słońca z ok. 3 godzinną przerwą lunchową
w porze największego upału. W ostatnim dniu rano – również można udać się w busz.
Po posiłku następuje odjazd do Johannesburga.
ŁOWISKA
Myśliwi polujący w Afryce mają do dyspozycji kilka łowisk obfitujących w rozmaite
gatunki zwierząt. Cały teren łowiecki ma powierzchnię ok. 50 000ha i jest mocno
zróżnicowany jeśli chodzi zarówno o faunę jak i florę. Myśliwi każdego dnia polują
w innych rejonach łowisk. Polowanie w buszu wymaga mocnej odzieży
i odpowiedniego obuwia.
CENY ODSTRZAŁU ZWIERZYNY Z POZA PAKIETU:

 Baboon (pawian)
€
45, Nyala
€
 Black Wildebeest €
655, Oryx
€
 Blesbuck
€
345, Red Hartebeest
€
 White Blesbuck
€
650, Sable(na zamówienie) od €
 Blue Wildebeest
€
525, Springbuck
€
 Bushbuck
€
995, Black/White Springbuck €
 Bushpig
€
725, Steinbuck
€
 Caracal
€
450, Warthog(guziec)
€
 Civet
€
625, Waterbuck
€
 Duiker
€
250, Zebra
€
 Eland
€ 1 360, Black Impala
 Giraffe (żyrafa)
€
995, Lion (lew)
 Grysbuck
€ 1 150, Leopard (leopard)
 Hyaene(hiena)
€
975, Hippo (hipopotam)
 Impala
€
220, Crocodile (krokodyl)
 Jackal (szakal)
€
25, Buffalo (bawół)
 Klipspringer
€ 1050, Elephant (słoń)
 Kudu
€ 1290, Rhino (nosorożec)
UWAGA! Istnieje możliwość pozyskania białego blesbocka, czarnej impali
bądź białego/ czarnego springbocka w pakiecie – w takim przypadku klient
dopłaca różnicę w cenie (np. przy odstrzale czarnego springbocka różnica
wynosi € 155)
Cena pakietu nie obejmuje: odstrzału gatunków zwierząt z poza pakietu
– dopłata wg cennika, transportu z lotniska na miejsce zakwaterowania i z
powrotem (€150/os.), przygotowania trofeów do wysyłki, całkowitej
preparacji - wg cennika firmy zajmującej się transportem i preparacją,
opłaty za wypożyczenie broni(€150), napiwków dla podprowadzającego
PH(€150) oraz obsługi(€30), dopłaty za pokój jednoosobowy(€45),
ubezpieczenia za granicą, biletu lotniczego, ubezpieczenia od kosztów
rezygnacji. Na życzenie grupy, istnieje możliwość udziału w wyprawie
przedstawiciela biura z Polski. Zaliczka na poczet wyjazdu
€ 500/myśliwy przy potwierdzeniu kupna imprezy

www.robinhood-hunting.pl

1 395,525,725,4 500,495,650,595,325,1 290,595,
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie

robinhood.hunting@gmail.com

Robin Hood Hunting - Biuro Polowań i Turystyki Sp. z o.o.
ul. Makowa 18 • 55-095 Długołęka
NIP 894-301-03-06 Regon 021370189
tel. kom. 0048 601 38 51 52 • fax 0048 71 361 07 22
ZAKWATEROWANIE
Miejsce zakwaterowania - lodga myśliwska znajduje się w dolinie rzeki Limpopo, nieopodal miasta Mussina, w środku
jednego z łowisk, które graniczy bezpośrednio z Zimbabwe. Do dyspozycji gości są klimatyzowane pokoje dwu
i trzyosobowe rozlokowane w klimatycznych chatkach. Na terenie kwatery znajduje się mały basen, gdzie można
ochłodzić się w przerwach między wyjazdami w busz.
Do dyspozycji gości przez całą dobę jest bar z wszelkimi rodzajami napojów – zarówno bezalkoholowych jak
i alkoholowych. Posiłki podawane są trzykrotnie w
ciągu dnia
 śniadanie przed pierwszym wyjazdem w busz
 lunch
 kolacja – po powrocie z popołudniowego wyjścia
UWAGA! Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca zakwaterowania na podobne i o tym samym standardzie.
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KUDU
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BUSHPIG

KLIPSPRINGER

NYALA

CIVET

CARACAL

JACKAL

GRYSBUCK

HYAENE

UWAGA! JUŻ ZBIERAMY GRUPĘ NA MARZEC 2019!
(WYPRAWA Z PRZEDSTAWICIELEM BIURA)
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