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Monteria 
 
Zapraszamy na klasyczne hiszpańskie polowanie 
zbiorowe w odległości około 2 godzin jazdy od Madrytu. 
Gwarantujemy piękne widoki i ekscytujące polowanie.  
 
Zwyczajowe pokoty jakie osiągają grupy 19-21 
myśliwych w ciągu 2 dni polowania sięgają około 160-
220 sztuk zwierzyny grubej - łań i cieląt jelenia oraz 
dzików +/-15% (zdarzają się też daniele i muflony) 
Polowanie odbywa się na ogrodzonym terenie o 
powierzchni około 1200-3300ha. 
 
Przykładowo: grupa 22 myśliwych, którzy byli tam w 
lutym 2016 pozyskała 349 sztuk zwierzyny, a w lutym 
2016 roku, grupa 21 myśliwych pozyskała 298 sztuk. 
 
Program pobytu 2-5. luty 
 
2. luty - przylot do Madrytu – na lotnisku czeka hiszpański partner który pomaga w formalnościach związanych z 
przewozem broni.  
Następnie myśliwi są przewożeni do hotelu, zlokalizowanego w niewielkiej odległości od obszaru łowieckiego.  
W tym miejscu myśliwi pozostają przez kolejne dwie noce. 
 
3 i 4 lutego rozpoczyna się od śniadania oraz odprawy, a następnie myśliwi zabierani są w teren na stanowiska. 
Polowanie rozpoczyna się ok.godz. 09:30-10:00. 
 
Pędzenie trwa przez około 3,5-4 godziny, po czym myśliwi zabierani są na fantastycznie przygotowany obiad.  
W tym czasie zbierana jest pozyskana zwierzyna. 
 
W dniu 4 lutego, późnym popołudniem, po zakończeniu polowania, po pokocie i po obiedzie myśliwi odwożeni są 
do Madrytu na ostatnią noc, którą spędzają w hotelu Boston.  
Ostatnia noc w hotelu w Madrycie jest oczywiście zawarta w cenie. Istnieje możliwość wyjścia na kolację w 
Madrycie (na własny koszt). 
 
Cena obejmuje wyłącznie odstrzał zwierzyny nietrofealnej – łań, cieląt i owiec, natomiast jest możliwość 
pozyskania również zwierzyny trofealnej (jelenie byki, daniele byki, muflony tryki) za dodatkową opłatą, 
która podana zostanie na odprawie przed polowaniem. 
 
Zazwyczaj wynosi ona około € 700- € 1400 za każdego samca zwierzyny płowej lub muflona w zależności od 
wielkości trofeum w danym łowisku. Dokładne ceny zostaną podane przed rozpoczęciem polowania.  
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Cena zawiera: 
Możliwość odstrzału około 160-220 łań, cieląt, dzików (+/- 15%)  – w zależności od umiejętności strzeleckich 
grupy. Możliwość odstrzału również muflonów (owce i jagnięta) oraz danieli (łań i cieląt). 
3-dniowy pobyt w hotelu w pokoju dwuosobowym (bez kolacji w Madrycie w ostatni wieczór) 
2 dni polowania w Monterii - około 4 godzin dziennie polowania 
Hiszpańską licencję łowiecką 
Transfer do Madrytu do obszaru łowieckiego i z powrotem oraz z hotelu do obszaru łowieckiego 
 
Cena wynosi € 3650 na osobę przy grupie minimum 19-21 
myśliwych. 
  
 
Cena nie zawiera: 
Kosztów zakupu biletu lotniczego do Hiszpanii i z powrotem; opłaty za 
pozyskanie zwierzyny trofealnej (byków czy tryków)- w przypadku ich 
pozyskania; preparacji i wysyłki jakichkolwiek trofeów; napoi 
alkoholowych; opłaty za pokój jednoosobowy (€ 70/dzień), napiwków 
dla obsługi polowania (około € 140- €200 / myśliwego za 2 dni), kolacji 
w ostatni wieczór w Madrycie, ubezpieczenia podróży i od kosztów 
rezygnacji. 
Istnieje również możliwość wynajęcia broni na miejscu za kwotę € 100 
za dwa dni plus amunicja. 
 
 
Depozyt przy rezerwacji - € 1000. 
Pozostała część może być wypłacona 60 dni przed polowaniem lub 
bezpośrednio w Hiszpanii w dniu przyjazdu. 
 
 
 

ZAPRASZAMY! 
 
 


