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REZERWAT DZIKIEJ PRZYRODY 

KAMBAKU, 
to prawie 10 tys. ha buszu i sawanny - prawdziwy raj dla licznych 

gatunków dzikich zwierząt. Na terenie Kambaku żyje wolno ponad 

3,5 tysiąca przedstawicieli gatunków łownych. Wśród nich są 

głównie oryksy, gnu błękitne, guźce, zebry nizinne, kudu, impale 

waterboki, bawolce, elandy oraz strusie. W buszu żyją wielkie 

stada szybkich i pełnych gracji impali, skrytych przed 

drapieżnikami. Znajdziesz tu także prawdziwe bogactwo zwinnych 

drapieżników m.in. lamparty, gepardy, karakale, szakale i 

wojownicze orły.  

Bioróżnorodność całego regionu i zdrowie zwierząt to podstawa 

realizowanego od lat w Kambaku programu myśliwskiego. 

Zaplanowane odstrzały to sposób na utrzymanie liczebności stad 

na optymalnym poziomie i unikniecie problemów związanych  

z suszą. Bardzo dużą wagę przywiązuje się w Kambaku do etyki 

oraz zasad prawidłowej selekcji zwierząt przeznaczonych  

do odstrzału.  
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JAKIE SĄ ZASADY POLOWANIA SELEKCYJNEGO?  

Założeniem polowania selekcyjnego jest umożliwienie przeżycia prawdziwej 

myśliwskiej przygody afrykańskiej za bardzo przystępną stałą cenę. Polowanie 

selekcyjne daje łowcy możliwość odkrycia na nowo jego przyrodniczej roli. 

Myśliwy pod okiem doświadczonych podprowadzających selektywnie wybiera 

zwierzę do strzału dzięki czemu zapewnia przetrwanie dzikim populacjom 

zwierząt oraz harmonię na sawannie. Podczas polowania selekcyjnego polujemy 

na następujące gatunki: impala, oryks, gnu błękitne, guziec, eland, szakal, 

zebra. Na terenie Kambaku, poza wymienionymi powyżej gatunkami można 

polować również na kudu, steenboka, heartebeesta  i lamparta (oczywiście z 

dopłatą za odstrzał trofealny). Decyzję o tym, którego osobnika można pozyskać 

w ramach selekcji podejmuje profesjonalny myśliwy podprowadzający. Dziennie 

na jednego profesjonalnego myśliwego można pozyskać 1 sztukę, czasem jak 

„busz” pozwoli 2 sztuki z wymienionej listy gatunków. Zasadą jest, że z 

pozyskanych podczas takiego polowania zwierząt nie bierze się trofeum. Na 

pamiątkę możemy zrobić zdjęcie. Oczywiście jeżeli ma się życzenie wrócić do 

domu z trofeum to jest to jak najbardziej możliwe, jednak wiąże się to z 

dodatkowymi opłatami związanymi z odstrzałem i późniejszą spedycją trofeum 

do kraju. 
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GDZIE MIESZKAMY PODCZAS POLOWANIA? 

Przez całe polowanie myśliwy ma do dyspozycji Myśliwski Obóz Kambaku, który 

jest idealnym miejscem dla osób poszukujących spokoju w otoczeniu dzikiej 

przyrody. Obóz umiejscowiony jest w sercu sawanny, składa się z dwóch 

namiotów 2 osobowych dla gości (typu bungalow) i jednego namiotu dla 

myśliwych podprowadzających. W obozie pomieści się zatem maksymalnie 4 

myśliwych klientów z podprowadzającymi. Kwatery są o bardzo dobrym 

standardzie, wyposażone są w łazienki i tarasy. Obóz wyposażony jest również 

w darmową sieć WIFI. Podczas pobytu serwowana jest domowa kuchnia 

składająca się z dziczyzny pochodzącej z obwodu, świeżych warzyw owoców z 

lokalnego ogrodu. Chcemy aby po wyjeździe z obozu myśliwy mógł powiedzieć, 

że prawdziwie przeżył to polowanie – polował na różne gatunki, poznał sposoby 

afrykańskiego podchodu, ale również spotkał się z regionalną kulturą i kuchnią.  

 

 

PRZYKŁADOWY PLAN WYJAZDU:  

Dzień 1 

Wylot z Warszawy 

Dzień 2   

Przylot do Windhook – przejazd do Myśliwskiego Obozu Kambaku (ok 4h jazdy) 

Dzień 3-8   

5 pełnych dni polowania 

Dzień 9   

Przejazd na lotnisko w Windhook, wylot 

Dzień 10  

Przylot do Warszawy 
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Ile to kosztuje? 

SYSTEM POLOWANIA* 8 dni pobytu Dodatkowy dzień 

1:1 12 080  PLN 1 690 PLN 

2:1 9 110 PLN 1 300 PLN 

2:2 11 540 PLN 1 590 PLN 

4:2 8 570 PLN 1 220 PLN 

OSOBA TOWARZYSZĄCA 5 070 PLN 645 PLN 

*Systemy polowań: 
1:1 – w obozie jest 1 myśliwy (klient), którym opiekuje się 1 profesjonalny myśliwy podprowadzający 
2:1 – w obozie jest 2 myśliwych (klientów), którymi opiekuje się 1 profesjonalny myśliwy podprowadzający 
2:2 – w obozie jest 2 myśliwych (klientów), którymi opiekuje się 2 profesjonalnych myśliwych podprowadzających 
4:2 – w obozie jest 4 myśliwych (klientów), którymi opiekuje się 2 profesjonalnych myśliwych podprowadzających 
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Wynajmu broni za dzień  85 PLN 

Odstrzału trofeów (cennik poniżej ) wraz z ich transportem do Polski 

Zwierząt rannych i nie odnalezionych (trofealne płatne w całości) 850 PLN / szt. 

Biletów samolotowych do/z Windhook – z Warszawy 2500 – 4500 PLN  

Kosztów wizowych: 
• koszt kuriera do Berlina i z powrotem (dokumenty niezbędne do uzyskania wizy do Namibii  

składane są w Ambasadzie Namibii w Berlinie) 

• opłata konsularna za wizę turystyczną jednokrotną 

2700 PLN dla 4 

myśliwych  

Ubezpieczenie na polowanie w Namibii ok 370 PLN  

Opieki przewodnika z Polski – koszt biletu oraz wizy 

Napiwków 
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Ceny zawierają: 
• 8 dni pobytu zakwaterowania z wyżywieniem w Obozie Myśliwskim Kambaku 
• 6 pełnych dni polowania, PH, tracker, zespół skinnerów 
• opiekę profesjonalnego myśliwego w języku angielskim / niemieckim  

• transport z lotniska w Windhook do obozu i z powrotem  

• wszystkie odstrzały selekcyjne spośród następujących gatunków:  

     impala, oryx, zebra, Blue Wildebeest (gnu), guziec (Warthog), Eland, szakal 
• wszelkie napoje alkoholowe  

Ceny nie zawierają: 
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Cennik trofeów  

Opłaty za trofea będą naliczane tylko i wyłącznie wtedy, gdy myśliwy zdecyduje się pozyskane podczas polowania selekcyjnego 

trofeum zabrać ze sobą do kraju. Myśliwy musi mieć świadomość, że do poniższych cen dojdą koszty transportów, spedycji, 

odpraw i preparacji trofeów.  

GATUNEK BYK KROWA 

Impala  2.700 PLN - 

Kudu 8.100 PLN - 

Oryx 2.700 PLN 2.580 PLN 

Hartebeest 2.700 PLN 1.290 PLN 

Blue Wildebeest 3.150 PLN 1.290 PLN 

Warthog (guziec) 2.250 PLN  2.150 PLN  

Eland 7.200 PLN 2.150 PLN 

Steenbock 2.150 PLN - 

Bush duiker 2.150 PLN - 

Plains zebra 3.150 PLN 3.440 PLN 

Ostrich (struś) 2.250 PLN 2.150 PLN 

Waterbuck  8.100 PLN 
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