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Woły piżmowe
Ich liczbę szacuje się, na co najmniej 4500 szt. a polowania na nie są owocne zarówno
zimą, jak i latem, dlatego też polowania organizowane są w obu tych porach roku.
Polowanie prowadzone jest metodą tradycyjną i odbywa się w przepięknie
ukształtowanym terenie. Krajobrazy zapierają dech.
Karibu (Renifer)
Polowanie na karibu ma od dawna ważne znaczenie dla rodzimej ludności. Sezon
polowań trwa od początku sierpnia do początku października, tylko w niektórych
rejonach od końca sierpnia.
Polowanie na woły piżmowe w sezonie letnim i jesiennym
Okres polowań na woły piżmowe to czas od 01 lipca do 15 października. Lipiec
zarezerwowany jest na polowania na trofea. Ze względu na wielkie pogłowie wołów
piżmowych istnieje jednak o każdym czasie możliwość ustrzelenia mocnego byka z
dużym trofeum.
Najpopularniejsze są polowania na obszarze w odległości 15-35 km od Kangerlussuaq.
Jest to teren pagórkowato-górzysty o skąpej roślinności. W czasie polowania myśliwi
wykorzystują nierówności terenu, co stanowi szczególne wyzwanie, gdyż odległości
między stanowiskami do strzału wynoszą od 60 m do 200 m.
Miejscem zakwaterowania myśliwych jest pole namiotowe lub domek myśliwski leżący w
obrębie miejsca polowań. Istnieje zatem możliwość strzelenia woła piżmowego
bezpośrednio z miejsca pobytu
(oczywiście po uzgodnieniu odstrzału z podprowadzającym). Przy czym kryterium
odstrzału woła piżmowego jest takie samo tzn. dobrze wykształcone poroże, gdyż tylko
takie można poddać preparacji. Na polowaniu z podchodu na woła piżmowego należy
liczyć się m.in. z codziennym pokonywaniem znacznych odległości. Dlatego też
polowanie z podchodu dedykowane jest myśliwym o dobrej kondycji fizycznej. Naszym
myśliwym dotychczas zawsze udawało się strzelić jednego byka wołu piżmowego.
Jeżeli myśliwy chciałby strzelić kolejnego, należy to uprzednio zgłosić.
Przebieg dnia
Pobudka między godz. 06:00 a 07:00. Po obfitym śniadaniu myśliwi wychodzą na
polowanie, które może trwać do kilku godzin. Po powrocie z polowania jedzą kolację.
Zakwaterowanie
W namiotach lub domku myśliwskim. Do dyspozycji myśliwych są maty izolacyjne lub
łóżka polowe.
Ponieważ z powodu b. silnych wiatrów i sąsiedztwa lodowca temperatura często spada
w nocy do 0O C, zaleca się zabranie z sobą śpiwora.
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Klimat/wyposażenie
Temperatura w miesiącach lipiec - sierpień wynosi ok. 10 - 15OC. Należy zatem zabrać
z sobą ciepłą odzież. We wrześniu natomiast zdarzają się opady śniegu, toteż wskazane
jest zabranie z sobą bielizny termoizolacyjnej oraz ciepłej odzieży. Choć często świeci
słoń-ce nie można zapomnieć o ubraniu przeciw-deszczowym oraz o odpowiednim
obuwiu. Należy również pamiętać o ochronie przeciw-słonecznej oraz o środku
przeciwko komarom.

Po wcześniejszym zgłoszeniu istnieje możliwość wędkowania. Potrzebne do tego
akcesoria można wypożyczyć na miejscu!
Wszystkie przedmioty, które nie będą potrzebne w namiocie, można zostawić w
Kangerlussuaq, aby ich potem nie nosić w plecaku podczas przemieszczania się w
rewirze.
Przylot
Przylot z Niemiec lub Danii do Grenlandii (ok. 5 godz.). Na lotnisku w Kangerlussuaq
myśliwych przywita przewoźnik, który zawiezie ich bezpośrednio do miejsca
zakwaterowania.
Zakwaterowanie/klimat/wyposażenie: patrz polowanie na woły piżmowe w lecie i
jesienią
1 dzień - przylot do Kangerlussuaq, nocleg w Kangerlussuaq
2-3 dzień- polowanie, nocleg w pobliżu Kangerlussuaq
4 dzień - polowanie/lub przejazd do icecap, wspólna kolacja, nocleg w Kangerlussuaq
5 dzień - śniadanie, transfer na lotnisko, powrót do Europy.
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Polowanie kombinowane na woły piżmowe i karibu (renifery)
W zachodniej części Grenlandii występują trzy gatunki karibu, z których najczęściej
występują-cym jest Barrenground Caribou (rangifer tarandus groenlandicus).
W okresie od końca sierpnia do 15 października istnieje możliwość zorganizowania
polowania kombinowanego na dwa typowe gatunki zwierzy-ny łownej Grenlandii. Karibu
występują zazwyczaj w stadach i przemiesczają się na koniec sierpnia w okolicę
Kangerlussuaq. Ze względu na rzadką sieć drogową należy się liczyć z pokonywaniem
pieszo odcinków dróg nawet do 15 km dziennie.
Dlatego wskazane jest zabieranie małego namiotu i potrzebnego wyposażenia,
niezbędnego do rozbicia obozowiska. Ze względu na skąpą wegetację woły nie mają
możliwości oczyszczenia rogów. Dlatego poroże jest często tylko po części oczyszczone
z szczypułu.
Zakwaterowanie/klimat/wyposażenie: patrz polowanie na woły piżmowe w lecie i jesienią
1 dzień - przylot do Kangerlussuaq. Transfer do łowiska lub nocleg w Kangerlussuaq.
2-6 dzień - transfer do łowiska, polowanie, nocleg w obozie zewnętrznym.
7 dzień - polowanie, (jeśli konieczne), transfer do Kangerlussuaq, wycieczka do icecap,
wspólna kolacja, nocleg w Kangerlussuaq.
8 dzień - śniadanie, transfer na lotnisko, powrót do Europy
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Przebieg dnia
Dzień rozpoczyna się o godz. 08:00. Po obfitym śniadaniu wyrusza się na całodzienne
polowanie, podczas którego myśliwi otrzymują ciepły napój i małą przekąskę.
Wieczorem po polowaniu serwowana jest ciepła kolacja.
Zakwaterowanie
Myśliwi są zakwaterowani w lodgy opolarnej w pobliżu Kangerlussuaq lub domku
drewnianym, Istnieje również możliwość zakwaterowania w domku myśliwskim
Klimat/wyposażenie:
Ponieważ temperatura w okresie marzec – kwiecień waha się przeciętnie w przedziale
od -15OC do -25OC zaleca się zabranie ciepłych rzeczy i obuwia oraz okularów
przeciwśnieżnych. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wypożyczenia na miejscu
odzieży ze skóry foki.
Przylot
Przylot z Niemiec lub Danii do Grenlandii (ok. 5 godz.). Z lotniska w Kangerlussuaq
myśliwi zabierani są przez przewoźnika na miejsce zakwaterowania.
Przebieg imprezy
1 dzień -przylot do Kangerlussuaq, nocleg w Kangerlussuaq
2-3 dzień - polowanie, nocleg w pobliżu Kangerlussuaq
4 dzień - polowanie i/lub przejazd do icecap, wspólna kolacja, nocleg w Kangerlussuaq
5 dzień - śniadanie, transfer na lotnisko, powrót do Europy
Program turystyczny
Grenlandia to obszar nie tylko interesujący pod kątem polowań, ale również ze względu
na swój nietuzinkowy krajobraz. W zależności od przebiegu polowania planowana jest
wycieczka do mas śniegowych (lodowców), które w promieniu 40 km od Kangerlussuaq
osiągają grubość ponad 500 m. Jest to niesamowite przeżycie i pozostaje na zawsze w
pamięci odwiedzających.
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CENNIK NA ROK 2018 (obowiązuje od 2 myśliwych)

Polowanie na woły piżmowe
Cena: EUR 3.390,00
– czas trwania imprezy - 5 dni/ok. 3 dni polowania łącznie z odstrzałem 1 woła
piżmowego.
Zwrot w przypadku niepozyskania wołu: EUR 750,00
ŚWIADCZENIA:
Transfer lotnisko – Basiccamp - tam i z powrotem oraz wszystkie transfery w rewirze,
noclegi w pokoju 2-osobowym łącznie ze śniadaniem w hostelu w Kangerlussuag,
prowadzenie polowania, preparacja polowa, zapakowanie trofeów i załatwienie
dokumentów eksportowych, ubezpieczenie kosztów podróży, koszty administracyjne.
B) Polowanie letnie na woły piżmowe 5 dni/ok. 3 dni polowań łącznie z 1 - wołem
piżmowym.
Cena: EUR 3.790,00
Zwrot w przypadku niepozyskania wołu: EUR 750,00
ŚWIADCZENIA:
Transfer lotnisko – Basiccamp/tam i z powrotem oraz wszystkie transfery w rewirze,
noclegi i pełne wyżywienie w obozowisku zewnętrznym oraz 1-2 noclegi w pokoju 2osobowym łącznie ze śniadaniem w hostelu w Kangerlussuaq, organizacja polowania.
Przebieg imprezy
1 dzień – przylot do Kangerlussuaq, transfer do rewiru
2-3 dzień – polowanie, nocleg w obozie zewnętrznym
4 dzień – ewentualne polowanie, wycieczka do icecap, nocleg w Kangerlussuaq
5 dzień – śniadanie, transfer na lotnisko, odlot do Europy
Terminy:
A. Polowanie w lecie:
1) 31.07.- 05.08.2018 3)13.08-17.08.2018
2) 06.08.- 10.08.2018 4)20.0824.08.2018
.
Uwaga:
Na życzenie istnieje możliwość uzgodnienia indywidualnego terminu polowania.
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Polowanie na woły piżmowe i karibu
CENA EUR 4.790,00
Polowanie jesienne 8 dniowe/ok. 5-6 dni polowań łącznie z 1 wołem piżmowym i 1
karibu
EUR 4.790,00
Zwrot w przypadku niepozyskania wołu piżmowego:
EUR 750,00
Zwrot w przypadku niepozyskania karibu:
EUR 400,00
ŚWIADCZENIA:
Transfer lotnisko – Basiccamp/tam i z powrotem oraz wszystkie transfery w rewirze,
noclegi w pokoju 2-osobowym łącznie ze śniadaniem w hostelu w Kangerlussuaq,
organizacja polowania.
Koszty dodatkowe:
-ubezpieczenie kosztów podróży,
-koszty administracyjne.
EUR 110,00
-zapakowanie trofeów i załatwienie dokumentów eksportowych
-Wycieczka do Icecap ( ok 4 godzin)
EUR 135,00
-Przelot/zakup biletu lotniczego
-transport i wwóz trofeów do kraju
-Napoje i wyżywienie podczas pobytu w Kangerlussuag, napoje alkoholowe
-Napiwki, własne wydatki
-Ewent. opłata za wypożyczenie odzieży zimowej (czapka, kurtka, spodnie, rękawice,
buty)
-Dodatek za polowanie w pojedynkę - na zapytanie
-Ewentualne pozyskanie drugiego wołu piżmowego/caribou (po wcześniejszym
zgłoszeniu) EUR 1.210,00
Ewentualne dodatkowe noclegi
Koszt pobytu osoby towarzyszącej (bez przelotu)
EUR 1.950,00
Przebieg imprezy – polowanie łączone wół piżmowy/caribou
1 dzień – przylot do Kangerlussuag, transfer do rewiru
2-6 dzień – polowanie, nocleg w obozie zewnętrznym
7 dzień – transfer do Kangerlussuaq, ewentualna wycieczka do icecap, wspólna kolacja,
nocleg w Kangerlussuaq
8 dzień – śniadanie, transfer na lotnisko, odlot do Europy
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Warunki rezerwacji:
Po otrzymaniu rachunku należy zapłacić zaliczkę w wysokości 50%. Resztę opłaty
należy uiścić 60 dni przed terminem wyjazdu.
Warunki stornowania: do 120 dni przed wyjazdem – 30%, 119-60 dni przed wyjazdem –
50%, od 59 dni przed wyjazdem – 85% kosztów imprezy.

Uwaga:
Konieczny jest paszport z co najmniej 3 miesięcznym terminem ważności, europejskie
zezwolenie na broń i książeczka myśliwego.

Terminy polowania kombinowanego na rok 2018:
1) 27.08 do 03.09.2018
2) 06.09 do 13.09.2018
3) 17.09 do 24.09.2018
4) 27.09 do 04.10.2018
5) 06.10 do 14.10.2018
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