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

Polowanie w Hiszpanii na koziorożce
Hiszpania, to jeden z najbardziej malowniczych krajów
Europy, a 90 % jego powierzchni zajmują góry i wyżyny.
Górzyste tereny z licznymi parkami narodowymi stanowią
matecznik dla wielu gatunków zwierzyny , a na szczytach
centralnej i południowej części Półwyspu Iberyjskiego
można spotkać wspaniałe koziorożce.
W Hiszpanii występują 4 gatunki koziorożców na które
można polować : Beceites, Gredos, Sierra Nevada i Rondo.
Na koziorożce Sierra Nevada i Rondo poluje się w
południowej części Hiszpanii. Polecamy wykupienie biletu
lotniczego do Malagi lub Madrytu (w zależności od gatunku
na jaki myśliwi chcą polować – po wcześniejszym
uzgodnieniu z biurem). Z lotniska nasz partner odbiera
myśliwych i zabiera do miejsca zakwaterowania. Poluje się
na wysokości 1200-1800m n.p.m. Polowanie odbywa się
przede wszystkim z podchodu tj.po wypatrzeniu koziorożca myśliwy podchodzi go wraz ze swoim
podprowadzającym na odległość umożliwiającą oddanie celnego strzału.
Myśliwi zakwaterowani są w małych przytulnych hotelach, leżących w pobliżu rewiru.
Optymalnym terminem polowania jest okres od początku października do końca kwietnia.
.
Cena polowania na koziorożce obejmuje:
- odstrzał koziorożca w wybranym wcześniej gatunku
- 3 dni pobytu z pełnym wyżywieniem
(pobyt w hotelu 3* w pokoju 2 osobowym)
- 2 dni polowania
- rodzaj podprowadzania 1:1 (jeden podprowadzający
na jednego myśliwego)
- organizacja polowania
- tranfer z lotniska na miejsce zakwaterowania i z
powrotem
- transport w łowisku
- pomoc przy odprawie celnej z bronią
Cena pakietu wynosi:
1. € 3600/myśliwy – przy dwóch myśliwych (KOZIOROŻEC SIERRA NEVADA w cenie wraz z
odstrzałem 1 samicy)
2. € 3600/myśliwy – przy dwóch myśliwych (KOZIOROŻEC RONDO w cenie wraz z odstrzałem 1
samicy)
Zdjęcia poszczególnych gatunków koziorożca znajdują się na końcu oferty.
Cena pakietu nie obejmuje:
- biletu lotniczego, ubezpieczenia, transportu trofeów do Polski (orientacyjny koszt ok € 400/szt. wraz ze
skórą – na surowo), dopłaty do pokoju 1 os.(€ 30/dzień), napoi alkoholowych, ubezpieczenia na wypadek
odwołania imprezy, napiwków, pobytu osoby towarzyszącej (€ 700/osoba), wypożyczenia broni (€
100/osoba/dzień) plus amunicja.
Potwierdzeniem kupna polowania jest wpłata zaliczki w wysokości € 500. Pozostałą część należności za
pakiet należy wpłacić 60 dni przed wyprawą, lub na miejscu w dniu przybycia.
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Dla szczególnie wymagających myśliwych, proponujemy polowanie na koziorożca Beceites Ibex w
prywatnym rewirze, położonym ok. 100km od Valencji. W łowisku populacja koziorożców tego gatunku jest
bardzo duża i często można trafić na trofea medalowe. Poszukuje się osobników w wieku powyżej 10 lat. W
rewirze tym można pozyskać również samice, których trofea są nieco mniejsze od samców. Polowanie
odbywa się w stosunku 1:1 (1 podprowadzający:1 myśliwy). Zdjęcia z miejsca zakwaterowania znajdują się
poniżej – jest to najwyższej klasy domek myśliwski.
Oferta zawiera odstrzał koziorożca Beceite Ibex (max srebrny medal).
Cena pakietu z odstrzałem koziorożca Beceite Ibex - € 3600/myśliwy
Pozostałe warunki – jak w ofercie dotyczącej koziorożców Sierra Nevada, Gredos i Rondo)
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Poszczególne rodzaje koziorożców oraz mapka z terenami ich występowania:
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Ronda

Sierra Nevada

Gredos

Beceite
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