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Są przynajmniej 3 powody, dla których warto:

NAJWIĘKSZE 
ŁOWISKO W 
HISZPANII

GWARANCJA 
ZDOBYCIA TROFEUM 

DO BRĄZU 
WŁĄCZNIE

NIEZAPOMNIANA 
PRZYGODA W 

MALOWNICZYM 
TERENIE



Koziorożec iberyjski

To endemiczny gatunek 
występujący wyłącznie w 
Hiszpanii. Jednym z 4 
podgatunów jest koziorożec 
beceite.

Długość rogów u samców tego 
niezwykłego zwierzęcia 
dochodzi do 120 cm.



Okres polowań na tę odmianę 
jest najdłuższy ze wszystkich i 
trwa od października do połowy 
maja.

W całym tym okresie właściciel 
łowiska daje stuprocentową 
gwarancję na pozyskanie 
koziorożca w ciągu dwóch dni.
	



Największe łowisko 
Hiszpanii

Prywatne łowisko o powierzchni 
120 000 ha zapewnia bardzo 
dobrą populację ilościową i 
jakościową koziorożca BECEITE.

Oddalone jest o 2h drogi od 
lotniska w Barcelonie i 1h od 
lotniska w Walencji.



Górzysty teren jest dostępny 
dla każdego myśliwego, 
niezależnie od jego możliwości 
fizycznych. 

https://goo.gl/maps/
654mhkgdk8u

	



Nasze łowisko może 
pochwalić się nie tylko 
pięknymi krajobrazami i 
dogodną lokalizacją ale 
przede wszystkim mocną 
populacją koziorożca 
Beceite.

Najmocniejsze trofeum tej 
odmiany, a co za tym idzie 
– światowy rekord, został 
pozyskany właśnie w 
naszym obszarze 
łowieckim.



Kwatera

Do wyłącznej dyspozycji 
myśliwych jest pensjonat 
położony w górach na 
terenie łowiska.



Kwatera oferuje 10 pokoi 2-
osobowych z łazienkami, 3 sale 
myśliwskie i basen. Jest to 
najlepsza cenowo i jakościowo 
oferta na polskim rynku.
	



Gospodarz pensjonatu dba o 
komfort swoich gości i 
zapewnia wypoczynek po 
polowaniu na bardzo wysokim 
poziomie.

Myśliwi zawsze doceniają 
możliwość regeneracji po dniu 
pełnym emocji.



Hiszpania to nie tylko polowania. 
To przede wszystkim pełna 
temperamentu i słońca kultura, 
która nadaje łowieckiej wyprawie 
niepowtarzalnego smaku.



Polować na koziorożca i nie 
zakochać się w Hiszpanii to 
jak nie być w niej wcale.

Smak, zapach, słońce i 
przygoda przeplatają się 
przez cały pobyt w tym 
kolorowym kraju.



3500€

Cena zawiera:

ü  3 dni pobytu
ü  pokój jednoosobowy
ü  pełne wyżywienie
ü  2 dni organizacji polowania
ü  transport lotnisko-łowisko-

lotnisko
ü  transporty w łowisku
ü  1 koziorożec Beceite do 

brązu włącznie



Koszty dodatkowe:

ü  bilet lotniczy z Polski do 
Barcelony lub Walencji

ü  wstępna preparacja i wysyłka 
trofeum do Polski: 300€/szt

ü  broń: 100€ + 5€ za 1 szt 
amunicji

ü  osoba towarzysząca: 200€/
dzień

Dodatkowe pakiety:

ü  srebrnomedalowe trofeum: 
4700€

ü  złotomedalowe trofeum: 7200€



Kontakt
	

Radek Kosiorek
606 264 878
www.hunting.pl
info@hunting.pl

Zielony Dąb sp.z.o.o.




