
Safari- RPA 2017/18 
Oferta dla polskich myśliwych  

 

 
 
 
 
 

Dzień polowania na b.5  1:1 350 €  lub        1:2  280 €/myśliwy  
Dzień Polowania na antylopy                         1:1 220 €        
Dzień bez polowania  lub osoba towarzysząca  120 € 
 
Obcja ojciec i syn  lub koledży  ( możliwe 0d 4 osób) płacą- jedna osoba na samochodzie  stawkę 
myśliwego 220€ a następna osoba  polująca na tym samym aucie płaci   160 euro                      
W cenie znajdują się wszystkie czynności związane z polowaniem na farmie: całodniowe 
wyżywienie ,transport na polowaniu myśliwy zawodowy ,pranie , miejscowe napoje także 
alkoholowe . 
Polowanie na b5Minimum 8 dni safari /6 dni polowania 2 dni podróży 
Polowanie na antylopy minimum 4 dni polowania 2 podroży 
Koszty Wstępnej preparacji wkalkulowane są póżniej razem  
 z diep& pack/ przez miejscową spedycję. 

Tel 0048 517 365 145 pksafari1991@gmail.com 



Transport lotnisko-farma-   ok. 3.5 godzin z Johanneesburga – 
łowisko leży  tuż przy granicy z Bozwaną/ koszt transportu /w 2 strony za samochód 600 Euro 
Bez względu na ilość myśliwych 
 



Nasze łowisko jest wyjątkowe   
U nas mają państwo okazję zapolować jednocześnie na wiele różnych gatunków antylop  
żadko  które  łowisko w  Rpa czy Namibi może pochwalić sie taką ilością  gatunków zwierząt 
  
W naszym terenie możecie spotkać : 
 
ok. 150 bawołów,ok. 800 blesbocków,ok. 40 antylop szablastych 
ok. 500 Oryxów,ok. 500 springbocków ok. 600 impal.ok 1000  gnu czarnych i pręgowanych 
Ok. 300 elandów. Ok. 200 zebr,ok. 150 hartebestów, ok. 150 kudu ok 8 lwów,oraz wiele 
innych gatunków zwierząt. 
Oferujemu także nocne wypady  ze światłem na hienę brązowa oraz inne drapieżniki 
 



CENY  ODSTRZALÓW NA FARMIE 
  
African Wild Cat                450.00€   
Baboon                  150.00€            Black Wildebeest                   725.00€ 
Oryx                 590.00€                Red Hartebeest                   725.00€  
Blesbuck                                  340.00                 Red Lechwe                                  2,900.00€  
Blesbock biały                         650.00            Blue Wildebeest                                725.00€   
Waterbuck            1,400.00€                Tsessebe                  2,800.00€  
Buffalo  7,500. hard boss  +1500.00 euro        Eland                 1,500.00€  
Caracal                 770.00€           Sable ≤ 40"                  4,999.00€   
Crocodyl              za metr      1300.00                Sable > 40"                 6,500.00€   
Duiker                  180.00€               Zebra                                     620.00€   
                                                                
                                                               Kalahari Springbuck                      280.00€  
Giraffe                  900.00€               bialy    Springbuck                              550.00€ 
Hippo*               6900.00€               Steenbuck                     180.00€   
Hyena brązowa              1800.00€               Impala                     290.00€            
Guziec                 250.00€            Struś                     600.00€   
Jeżozwierz                250.00€ 
Biały Rhino 18"- 20"      € 1950.00/inch 
Bialy Rhino 20"- 25"      € 2,150.00/inch          wynajęcie broni  za dzień                    35.00€ 
Nocne polowania za wyjazd   60.00€                                                                
Lew kat III    OK. 5 LAT     12.500 .00€. Odstrzał Starszego lwa za dopłatą  
Lwica              4,900.00 €  polowanie odbywa się z podchodu lub przy przynęcie
  
                                                                    





Myśliwy ma do dyspozycji   apartament z łazienką 
W takim domu są 2 apartamenty   



pokój 



Przedpokój i łazienka 



Pokój z dwiema oddzielnymi łóżkami 



Poddasze/bilard 









 Dóża Gościnna Lodge 







Transport w łowisku 



           Wystepuje tu Sporo białych Blaessbocków  



Odstrzał drógiej zebry 490 euro 









Oferta polowania ryczałtowego /4 myśliwych 

     6 dni safari /4 dni polowania     3200 euro 
                         Pozyskanie 5 gatunków zwierząt z 10 oferowanych poniżej 
                 Myśliwy ma możliwość wyboru, i nie jest związany  ze stałym ryczałtem 
 
1.Impala  . 2.Duicker szary 3.Springbock ,4 Stenbock,5.Gnu niebieskie.6.Gnu czarne 
7,Guziec  8.Pavian, 9.Szakal  10.Oryx 
 
 Staramy się pozyskiwać tylko trofea medalowe 
 polowanie na życzenia myśliwego odbywa się  z podchodu lub z podjazdu 
 
Pozyskanie  innych gatunków  poza pakietem jest płatne extra z podanego cennika 
Jeżeli z oferowanego pakietu  myśliwemu nie uda się  pozyskać min. 5 sztuk  
to za każdą  brakującą sztukę otrzymuje  na odstrzał poza pakietem  100 euro bonusu. 
 
W cenie jest pełna obsłóga na farmie, z pełnym wyżywieniem 
Podprowadzający oraz samochód, terenowy,transport z lotniska 
każdy myśliwy dostaje swój apartament ,codzienne pranie,miejscowe napoje,także 
alkocholowe ,Wstępna Preparacja waszych pozyskanych trofeów /poprzez ich zasolenie. 
 
Posiadamy czatownie na polowanie z łukiem. 
 


