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urcja jest krajem o bardzo dużej populacji dzików i jednym z najlepszych miejsc, gdzie organizuje 
się łowy na duże odyńce. Co roku strzela się tutaj dziki medalowe, z których największe mają 

szable o długości 24–30 cm, a średnio 19–23 cm. Tureckie dziki mają nie tylko wyjątkowo mocne 
szable, ale również masywną budowę. 
Polowania w Turcji cieszą się wśród myśliwych na całym świecie bardzo dobrą opinią. Wyprawy na 
duże odyńce są profesjonalnie organizowane i dają dużą satysfakcję polującym.  
 

Polując w Turcji na dziki, stosuje się trzy formy polowania: z podchodu, z zasiadki lub stosując tropienie 
na śniegu. Najlepszy okres na pozyskanie dużego odyńca trwa od maja do połowy listopada. Najlepsze 
wyniki dają oczywiście polowania przy świetle księżyca. Łowy mogą być również organizowane w 
okresie zimowym, chociaż są to bardzo trudne wyprawy i wymagają dobrej kondycji fizycznej, gdyż 
zima w Turcji jest bardzo mroźna, a poluje się w tym czasie z podchodu, gdyż znaczne opady śniegu 
niejednokrotnie wręcz uniemożliwiają korzystanie z pojazdów mechanicznych. Myśliwi preferujący 
polowania zimowe powinni wybrać się do Turcji w okresie od połowy listopada do końca marca. 
 
Zazwyczaj polowanie trwa 4 dni i w czasie wyprawy możliwe jest pozyskanie przynajmniej dwóch 
odyńców. 
Polowanie przeprowadzane jest 1:1 (1 myśliwy : na 1 podprowadzającego) lub 2:1 - przy nęciskach, 
zbiornikach wodnych, na terenach rolniczych i miejscach spadów drzew owocowych. 
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ewiry, które możemy zaproponować , znajdują się w niedalekiej odległości od miast Marmaris, 
Antalya, Bodrum, Didim albo Fethiye. Lokalizacja daje możliwość połączenia wypoczynku 

rodzinnego z polowaniem w czasie wakacji. Istnieje możliwość odbioru myśliwego przez 
podprowadzającego z hotelu poleconego przez naszego partnera.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. TYPOWY WYJAZD NA POLOWANIE DLA MYŚLIWYCH 

 
WARIANT A  
CENA: 1.390 € zawiera odstrzał 1 szt. odyńca o szablach 24.0- 25.9 cm (polowanie 1:1)  
 
WARIANT B 
CENA: 1.190 € zawiera odstrzał 1 szt. odyńca o szablach 24.0- 25.9 cm (polowanie 2:1) 
   Cena w obu wariantach zawiera: 

 Odstrzał 1 odyńca o szablach pomiędzy 24.0- 25.9 cm 

 4 dni polowania i 5 dni zakwaterowania  

 Pozwolenie na polowanie 

 Podprowadzanie 1:1 lub 2:1 w zależności od wyboru wariantu 

 Zakwaterowanie w hotelu 3 gwiazdkowym TYLKO ZE ŚNIADANIEM  

 Wszystkie transporty z lotniska do hotelu i z powrotem 

 transport w czasie polowania 
 
Koszt pobytu osoby towarzyszącej z pełnym wyżywieniem ( niepolującej)        -  120,00 €/ dzień/osoba 

 
Odstrzałów dodatkowych odyńców wg poniższego cennika: 

 

 20.0 cm - 21.9 cm  990 € 

 22.0 cm - 23.9 cm 1 350 € 

 24.0 cm - 25.9 cm 1 650 € 

 26.0 cm and more 2 250 € 

 postrzelenie     550 € 

  
W PRZYPADKU STRZELENIA ODYŃCA I BRAKU CHĘCI POZYSKANIA KOLEJNEGO – 
POLOWANIE ULEGA ZAKOŃCZENIU 
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2. WYJAZD RODZINNY POŁĄCZONY Z POLOWANIEM 
 
WARIANT A  
CENA: 1.490 € zawiera odstrzał 1 szt. odyńca o szablach 24.0- 25.9 cm (polowanie 1:1)  
 
WARIANT B 
CENA: 1.290 € zawiera odstrzał 1 szt. odyńca o szablach 24.0- 25.9 cm (polowanie 2:1) 
   Cena w obu wariantach zawiera: 

 Odstrzał 1 odyńca o szablach pomiędzy 24.0- 25.9 cm 

 4 dni polowania i 5 dni zakwaterowania  

 Pozwolenie na polowanie 

 Podprowadzanie 1:1 lub 2:1 w zależności od wyboru wariantu 

 Zakwaterowanie w hotelu 4-5 gwiazdkowym TYLKO ZE ŚNIADANIEM  

 Wszystkie transporty z lotniska do hotelu i z powrotem 

 transport w czasie polowania 
Koszt pobytu osoby towarzyszącej z pełnym wyżywieniem ( niepolującej)        -  130,00 €/ dzień/osoba 
Odstrzałów dodatkowych odyńców wg cennika jak w przypadku opcji tylko dla myśliwych. 
Cena wybranego wariantu nie zawiera:  

 Preparacji trofeów    -  40 € /szt. 

 Opłaty administracyjnej               -          150 €/osoba 

 Kosztów wypożyczenia broni  - 150 € wraz z całą amunicją za cały pobyt 

 Transport trofeów do kraju, całkowita preparacja i ewentualna dostawa do do-mu, ewent. Cites, 
royalties, napiwków 

 Ubezpieczenia za granicą 

 Dopłata do pokoju 1 osobowego   -   25,00 €/dzień/osoba 

 Koszt biletu lotniczego 

 Alkohole i dodatkowe napoje bezalkoholowe oraz dodatkowe przekąski  
W PRZYPADKU STRZELENIA ODYŃCA I BRAKU CHĘCI POZYSKANIA KOLEJNEGO – 
POLOWANIE ULEGA ZAKOŃCZENIU. 

   

Zapraszamy do polowania z Biurem Polowań Robin Hood Hunting! 


