Polowanie w dzikim sercu
Namibii

www.hunt-venture.pl

Poczuj smak przygody
Zabierzemy Państwa w niesamowitą podróż do królestwa,
które ukształtowało się przez piaski pustyń Kalahari oraz
Namib. Na terytorium gdzie krajobraz zapiera dech w
piersiach oraz pozostaje w pamięci na zawsze. Dzikie
sawanny oraz surowy klimat tego malowniczego miejsca
sprawią, że myślistwo już nigdy nie będzie takie samo.
Zapraszamy Was do Namibii, republiki położonej w
południowej części Afryki nad Oceanem Atlantyckim.
Zwierzyna łowna w Namibii bogata jest w różnorodne
gatunki, które swoje warunki bytowe przeniosły w wysokie
trawy oraz zarośla odporne na susze. Spotkać tu można
m.in. antylopy kudu, zebry, oryksy, antylopy impala,
bawolce krowie, gnu, dujkery, lamparty, gepardy i wiele
innych.

Oferta specjalna 2020
Podróż na Czarny Kontynent to nie lada gratka dla prawdziwego podróżnika, a co
dopiero dla myśliwego. Oferta składa się z 7-dniowej wyprawy myśliwskiej po
malowniczej sawannie, w samym sercu dzikiej Namibii.

3090 €

Cena przy dwóch
osobach (2:1)

3390 €

Cena dla samotnego
wilka (1:1)

Osoba towarzysząca myśliwemu, która nie bierze udziału w polowaniu POBYT
ZA DARMO;

Możliwość wypożyczenia broni w kwocie 25 EUR za dzień.
Cena nie zawiera biletu lotniczego, kosztów wizy oraz ubezpieczenia.

Cena wyprawy zawiera:
• Wyżywienie w formie All Inclusive;
• Napoje bezalkoholowe 24/7, lekkie alkohole (wino, piwo) wydawane
do posiłków;
• Codzienne pranie;
• Na życzenie zwiedzanie Windhoek, zakupy i wizyta w pracowni
rzeźbiarskiej;
• Transfer z/na międzynarodowe lotnisko w Windhoek;
• Wykwalifikowanego przewodnika myśliwskiego oraz tropiciela;
• Przygotowanie trofeów i ich przewóz do agencji transportowej;
• Samochód myśliwski.

W ramach oferty będzie można polować na:

Gnu 1x

Oryx 1x

Guziec 1x

Szakal 1x

*Istnieje możliwość wymiany niektórych gatunków w ramach
pakietu, ale tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.

Polowanie nietrofealne
Bycie myśliwym to codzienna nauka przez doświadczenia i doskonalenie swojej
techniki, wiedzy i umiejętności. Dlatego jeśli jesteś osobą, która ceni sobie ciągły
rozwój przygotowaliśmy specjalną ofertę, w której większy nacisk kładziemy na samo
polowanie, a nie zdobycie trofeów. Do dyspozycji podczas polowania będzie:

• samochód
• wykwalifikowany przewodnik oraz tropiciel, dzięki którym poznacie techniki

szukania zwierzyny, w trudnym i surowym terenie.

Koszt wyprawy ( cena za 1 osobę):

260 € 1os. za 1 dzień
210 € przy 2 os. za 1 dzień
200 € przy 3 os. za 1 dzień
190 € przy 4 os. za 1 dzień

120 € dzień przyjazdu / wyjazdu;
120 € osoba towarzysząca;
50 € dzieci w wieku poniżej 12 lat;

Cena wyprawy zawiera:
• Wyżywienie w formie All Inclusive;
• Napoje bezalkoholowe 24/7, lekkie alkohole (wino, piwo) wydawane
do posiłków;
• Codzienne pranie;
• Na życzenie zwiedzanie Windhoek, zakupy i wizyta w pracowni
rzeźbiarskiej;
• Transfer z/na międzynarodowe lotnisko w Windhoek;
• Przygotowanie trofeów i ich przewóz do agencji transportowej;

Cena nie zawiera biletu lotniczego, kosztów wizy oraz ubezpieczenia.
Możliwość wypożyczenia broni w kwocie 25 EUR za dzień.

Etemba
Etemba to malowniczy teren usytuowany 170 km od stolicy
Namibii. Miejsce to cieszy się dobrą opinią, którą
właściciele budowali od samego początku swojej
przygody. Jej największym atutem jest nieograniczona
przestrzeń, spokój oraz widoki. Odległość od aglomeracji
sprawia, że teren ten staje się idealnym nie tylko do
odpoczynku i relaksu, ale przede wszystkim polowania.
Etemba jest częścią Rezerwatu Hochfeld, który zajmuje
powierzchnię 100 000 hektarów.

Etemba

Na gości Etemba Farm czeka przestronny, komfortowo
urządzony domek myśliwski składający się z trzech sypialni
oraz dwóch łazienek wyposażonych w prysznic oraz WC.
Cały kompleks został urządzony w stylu namibijskim.
Codzienne posiłki podawane są w budynku głównym, w
którym o atmosferę i komfort gości dbają gospodarze. Jest
to idealny czas na opowieści o swoich przeżyciach
związanych z wyprawą oraz samym polowaniem.
Do dyspozycji gości właściciele oddają przepięknie
zagospodarowany ogród, w którym można zrelaksować
się przy basenie lub grill barze. W innej części ogrodu
znajduje się miejsce na ognisko, przy którym właściciele po
polowaniu urządzają biesiady myśliwskie. Po całym dniu
spędzonym w malowniczej dziczy na gości farmy czekają
przepyszne potrawy przyrządzone zgodnie z przepisami
tamtejszej kuchni Namibijskiej.

Polowanie w Namibii
nie tylko dla myśliwych
To nie wszystko! Nasza przygoda jest również skierowana
dla osób, które chcą zacząć swoją przygodę z myślistwem,
ale nie posiadają odpowiednich uprawnień.
Namibia jest państwem, które chętnie gości i zaprasza
myśliwych z całego świata oraz osoby, które dopiero
stawiają pierwsze kroki w polowaniu lub nigdy wcześniej
nie miały do czynienia z łowiectwem, ale interesowały się
tym tematem.
Dlatego nie jest tutaj wymagane:
• pozwolenie na broń;
• przynależności do koła łowieckiego lub innego tego typu
organizacji.

Cennik trofeów
• Kudu wielkie
• Oryks
• Bawolec krowi
• Sasebi zuluski
• Skocznik antylopi
• Dujker
• Antylopik zwyczajny
• Guziec zwyczajny
• Gnu pręgowane
• Gnu brunatne
• Eland
• Zebra
• Impala
• Kob śniady
• Lampart plamisty
• Gepard grzywiasty
(specjalne zezwolenie)
• Ryś
• Szakal
- Skórowanie/
Preparowanie czaszki

1200 €
450€/samica450€
500€/samica 400€
550€/samica 450€
420€/samica 300€
320€
280€
420€/samica 350€
800€/samica 500€
800€/samica 500€
1500€/samica 1000€
900€
600€
1500€
proszę zapytać
3000€ (proszę zapytać)

500€ (proszę zapytać)
Bezpłatnie

50€

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową www.hunt-venture.pl
lub pod numerem telefonu +48 726 779 778 lub +48 514 333 666

