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Polowanie zbiorowe na dziki
Polowanie pakietowe na dziki w terenach otwartych 220 km od Budapesztu (rejon
Zalakaros). Teren polowania pokryty jest w 50 % lasem. Dominującą zwierzyną jest tu dzik.
Grupa 10 myśliwych oddaje przeciętnie 60 -100 strzałów dziennie. Pokoty w zależności od
umiejętności myśliwych najczęściej kształtują się w przedziale 20 – 30 dzików. Podczas
polowania zbiorowego można pozyskiwać również jelenie – łanie oraz cielęta (odstrzał
zwierzyny trofeowej podczas polowań zbiorowych jest na Węgrzech zakazany).

Pakiet zawiera
 2 dni polowanie na terenach otwartych (nie zagrodowych)
 Wszystkie niezbędne dokumenty
 Węgierska licencja myśliwska oraz ubezpieczenie
 3 noclegi w kwaterze o standardzie I klasy (pokoje 2 osobowe)
 Wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do śniadania w dniu odjazdu)
 Posiłek terenowy w trakcie polowania
 Transport samochodami podczas polowania
 Tłumacz podczas polowania (opieka pilota polskiego)
 Wszystkie pozyskane dziki, łanie oraz cielaki
W skład pakietu nie wchodzi:
 Dopłata do pokoju 1 osobowego – 15 EUR/noc/osobę
 Pomiar trofeum dla odyńców powyżej 12 cm – 25 EUR/trofeum
 Ewentualne dostarczenie trofeum do Polski – około 100 EUR/grupę
 Ewentualny transport z lotniska na kwaterę – ok 100 EUR
 Napoje oraz napiwki

Informacje dodatkowe:
 Rezerwacja terminu potwierdzona musi zostać przedpłatą w wysokości równowartości
2 500 PLN (przedpłata może zostać zwrócona na 2 miesiące przed początkiem imprezy),
pomniejszona o koszty rezygnacji z biletu samolotowego.
 Wpłaty należy dokonać na konto Biura Polowań Global Hunting Agency w Wieluniu
ING Bank Śląski S.A. Oddział w Wieluniu
w PLN –
w EUR –





17 1050 1937 1000 0090 7337 6007 (w PLN)
PL 30 1050 1937 1000 0090 7337 6064 SWIFT - INGBPLPW

Każde zwierzę ranne (widoczna farba, ścinka, kości itp.) uznawane jest za pozyskane
i musi zostać opłacona w całości.
W przypadku alergii na jakiekolwiek pożywienie konieczne jest zgłoszenie tego faktu
organizatorowi polowania.
Wszelkie płatności związane z organizacją polowania oraz pozyskaną zwierzyną muszą być
uregulowane w ostatnim dniu polowania.
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