EВРОПА
БЕЛАРУС - Лов на гонки, период 25 – 30.11.2015

Пакетът включва: 5 нощувки в двойна стая с пълен пансион, 4 дни лов на гонки,
отстрела на всички глигани без ограничение в големината на трофея, дива
свиня до 24 месеца, кошути и телета, лисици, енотовидни кучета, вълци.
2.590 Еuro на ловец
Пакетът включва минимум 35 животни при група от 10 ловци!

ПОЛША - Лов на гонки, период 05 – 10.11.2015

Пакетът включва: 5 нощувки в двойна стая с пълен пансион, 4 дни лов на гонки,
отстрела на всички глигани без ограничение в големината на трофея, дива
свиня до 24 месеца, кошути и телета бл. елен и лопатар, женски сърни и
лисици. Пакетът включва минимум 35 животни при група от 10 ловци! 2.590 Еuro на ловец

ШОТЛАНДИЯ

Селекционен лов на благороден елен и сръндак

3 ловни дни с 6 излета - отстрел на сръндаци, шилари и селекционни елени за
1290,- Euro на ловец
месо; ловен водач 2:1 (за група от мин. 2 ловци) 01.07. до 01.09.

Лов на трофеен благороден елен

Лов на ход с отстрел на 1 бл. Елен на ден, ловен водач 1:1

850,- Еuro на ловец

AЗИЯ

Лов на кафява мечка в МАГАДАН

Период: Май - Юни, 12-дневна програма, 10 ловни дни.
при мин. двама ловци, с включен отстрел на по една кафява мечка на всеки

13.500 USD
на ловец

Ю А Р - Комбиниран лов

АФРИКА

Комбиниран лов: трофеен (plains game), отстрел за месо (cull hunt) и лов на
пернати в района на Йоханесбург: 5 ловни дни (от летище до летище) с включен отстрел
2600 Euro на ловец
на 5 брадавичести глигана и 5 спрингбока. Антилопи по ценоразпис.

НАМИБИЯ - Лов на антилопи (plains game) и cull hunt
(отстрел за месо)

7 дни пълен пансион и лов с водач 1:1, трансфер от летище Уиндхуук и обратно, отстрел
1400 Euro на ловец
на антилопи по ценоразпис;

