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Chcielibyśmy Państwu zaproponować jedno z najpiękniejszych polowań

na świecie, czyli łowy na Bawołu afrykańskiego w okolicznościach przyrody

Zimbabwe. Na przestrzeni lat polowania na tzw. „czarną śmierć” przyjęły

komercyjny, niemal masowy charakter wypaczając pogląd naszej myśliwskiej

rodziny. Polowanie, które proponujemy ma szczególnie indywidualny wymiar

i naturalny charakter. Na rozległych obszarach dzikiego buszu każdego dnia

staniesz oko w oko z przedstawicielami Wielkiej Afrykańskiej Piątki. Oferujemy

Ci łowieckie wyzwanie, podczas, którego co chwilę będziesz się mierzył

z najpiękniejszymi myśliwskimi emocjami. Naszym marzeniem jest, by Twoje

polowanie na Bawołu stało się najważniejszym momentem myśliwskiej kariery.

GRUPA: max 6 myśliwych 

PROGRAM: 
Dzień 1-2 

przelot samolotem Warszawa – Victoria Falls w Zimbabwe. 

Przejazd samochodem do kwatery

Dzień 3-9  

7 pełnych dni polowania 

Dzień 9-11  

Przejazd na lotnisko w Victoria Falls. Przelot samolotem do Warszawy. 

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty? 
Nasza firma ma bogatą historię na rynku. Polowania, które oferujemy naszym

myśliwym są wyselekcjonowane spośród wielu sprawdzanych na przestrzeni lat.

Dzięki temu udając się z nami na safari możesz być pewny najwyższych

standardów organizacyjnych i wzorowej obsługi naszego przewodnika.

Polowanie na dzikiego Bawołu afrykańskiego to oferta nie tylko warta swojej

ceny, ale również jedna z najciekawszych propozycji, które dla Ciebie mamy.

Stanąć oko w oko z dzikim bawołem to zdecydowanie jedno z najpiękniejszych

łowieckich wyzwań. Jeśli tylko nam pozwolisz pokażemy Ci prawdziwą Afrykę

do, której już zawsze będziesz tęsknił.
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Bilety samolotowe

Przewodnik z Polski (koszt biletu lotniczego na grupę)

Formalności wizowe z ubezpieczeniem

Spedycja i transport trofeum do kraju

Cena nie zawiera:
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Oferta cenowa dla 1 myś liwego:  11.800 €
Cena zawiera:
• zakwaterowanie w unikalnym miejscu w sercu afrykańskiego buszu, pełne wyżywienie

(wliczając napoje alkoholowe) transport podczas polowania
• profesjonalny myśliwy, tracker, skinner
• dokumentacja związana z polowaniem i odstrzałem Bawołu
• wszelkie transporty podczas polowania
• wypożyczenie broni + amunicja
• odstrzał 1 Bawołu afrykańskiego
• pamiątkowy album po polowaniu

Pamiętaj, 

że wybierając się do Zimbabwe możesz połączyć polowanie na Bawołu

z łowami na selekcyjnego Słonia. Więcej informacji pod adresem:

jakub.piasecki@argali.pl
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