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Canada/British Colombia 
Czarny niedźwiedź 

 
Obszar polowania ma powierzchnię ok. 3000 mil 

kwadratowych czyli w granicach  5000 kilometrów 
kwadratowych i znajduje się w górzystym terenie. 

 Pomimo to, teren ma bardzo dobrze rozwiniętą 
infrastrukturę, a poszukiwanie niedźwiedzi odbywa się w 
sposób łączący jazdę samochodem z podchodem. 
Zazwyczaj podczas jazdy wypatruje się sylwetki 
niedźwiedzia, po czym rozpoczyna się rzeczywisty podchód. 
Na terenie nie ma zbyt wiele lasów, co zapewnia dobrą 
pożywką dla nowej trawy i krzewów. Najczęściej właśnie w 
takich miejscach obserwowane są niedźwiedzie. 
Ich populacja w tej okolicy jest dość liczna, dzięki czemu w 
czasie wyjazdu jest szansa na spotkanie ok. 10-20 
niedźwiedzi, a przy odrobinie szczęścia nawet więcej. 
Zazwyczaj niedźwiedzie w tym rejonie osiągają rozmiar około 
6-7 stóp. Mimo to, w ostatnich latach kilku szczęśliwcom 

udało się pozyskać kapitalne sztuki o rozmiarach nawet 7,5 stopy.  
Najbardziej rozpowszechnionym w tym rejonie jest niedźwiedź o umaszczeniu czarnym, jednak zdarzają się 
również i niedźwiedzie o brązowym odcieniu.  
Bazą wypadową do polowań jest zazwyczaj główna lodga. 
Istnieje możliwość polowania w stosunku 2:1 lub 1:1.  
Jeśli jednak myśliwy chce strzelić 2 niedźwiedzie o dobrej wielkości,  zaleca się aby polować w stosunku 1:1.  
W przypadku zakupu licencji nr 2 i nie pozyskania drugiego niedźwiedzia, następuje zwrot opłaty licencyjnej. 
Oczywiście również i podatek od trofeum za drugiego niedźwiedzia uiszcza się wyłącznie w przypadku jego 
pozyskania. 
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Wilk 
 
Populacja wilka w tej okolicy nie należy do największych, 
zdarzają się jednak z nimi spotkania. Dlatego zaleca się 
wykupienie licencji na wilka, jeśli jest się zainteresowanym 
pozyskaniem tego gatunku. W przeciwnym razie nie będzie 
możliwe, aby strzelać wilka, jeżeli nadarzy się okazja. 

 
 

 

Zakwaterowanie 

Dom widoczny na fotografiach jest malowniczo położony nad 

jeziorem, gdzie rozciąga się wspaniały widok. Myśliwi zostają 

zakwaterowani małych kabinach, widocznych na zdjęciach. 

Posiłki przygotowywane są przez małżonkę naszego partnera w 

głównym budynku, gdzie znajduje się także przytulny salon z 

telewizorem. 

 

Przyjazd w przeddzień polowania w Smithers, tego samego 

dnia następuje przejazd do obszaru łowieckiego. Po 

zakończeniu polowania powrót do Smithers w przeddzień 

wyjazdu.  
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Cena zawiera 

8 dni pobytu, 6 dni polowania, postój w Smithers odstrzał 1szt. czarnego niedźwiedzia,  
pobyt z pełnym wyżywieniem, transfery z Smithers i z powrotem 
Przygotowanie trofeum na miejscu odstrzału,  
 

Podprowadzanie w opcji 2:1 (dwóch myśliwych:jeden podprowadzający) – cena za 1 myśliwego - 4,990 CAD 
Podprowadzanie w opcji 1:1 (jeden myśliwy:jeden podprowadzający)      – cena za 1 myśliwego - 5,990 CAD 
 

Osoba towarzysząca niepolująca: 
8 dni pobytu, 6 dni polowania - dopłata 2,000 CAD  
 
Dopłata za pozyskanie niedźwiedzia nr 2 - 1,550 CAD 
Odstrzał wilka – 600 CAD 

 

Cena nie zawiera: 

 Znaczniki i licencje (320 CAD); 

 NRHPF-podatek od polowania (200 CAD), 

 licencja myśliwska (200 CAD); 

 wstępna preparacja i transport trofeów 

(przyjmuje się ok. 120 CAD/niedźwiedzia); 

 opłata za wwóz broni do Kanady (50 CAD), 

 koszty przelotu z Polski do Smithers (w obie 

strony); 

 napoje alkoholowe, 

 napiwki 

 indywidualne ubezpieczenia podróżne i 

ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, 

 dopłata za pokój jednoosobowy (50CAD) 

 Opłaty licencyjne na odstrzał poszczególnych 

gatunków–uiszczane na miejscu w Kanadzie: 

Czarny niedźwiedź - 200 CAD 

Wilk     - 150 CAD 

 

Zaleca się preparowanie trofeów z pozyskanych niedźwiedzi u nas w kraju, a lokalnemu preparatorowi w 

Kanadzie zlecenie wyłącznie wstępnej preparacji (opcja dip&pack). 

 

W przypadku rezerwacji - 50% depozytu + przedpłata na bilet lotniczy. 

Zapłata pozostałej części ceny - w ciągu 60 dni do dnia wyjazdu. 

 


