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2. 
 

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI:  
Witamy w kraju tęczy! 

Republika Południowej Afryki jest krajem o niezwykłej różnorodności: 
Nieograniczone możliwości polowania w łowiskach bogatych w zwierzynę, bogaty świat gatunków fauny i flory, liczne 

rezerwaty, interesujące miasta, różne kultury, zapierające dech krajobrazy, łagodny klimat z dużą ilością godzin 
słonecznych, bardzo dobra kuchnia i wiele więcej. 

Wszystko to znajdziecie Państwo w kraju Południowej Afryki! 

Ogólne informacje 
Przepisy wjazdowe: 
Polacy nie potrzebują wizy wjazdowej do Republiki Południowej Afryki. 
Należy jednak zwrócić uwagę  na następujące punkty : 

• Paszport musi być co najmniej 30 dni ważny licząc od dnia przewidywanego zakończenia pobytu. 

• Przy wjeździe wymagane są co najmniej dwie strony wolne w paszporcie . 
Nazwisko i imiona w paszporcie muszą być takie same jak w bilecie lotniczym, co jest szczególnie ważne przy podwójnych imionach,  
a także przy długim nazwisku 
 

Szczepienia i opieka zdrowotna 
W Republice Południowej Afryki są bardzo dobrzy lekarze i bardzo dobre szpitale, proszę jednak 
nie zapominać o ubezpieczeniu zdrowia podczas pobytu za granicą. 
Wiele miejsc i celów podróży w Republice Południowej Afryki jest wolnych od malarii. Szczepienia 
nie są obowiązkowe, mimo tego, zaleca się następujące środki zaradcze: 

• malaria - profilaktyka (konieczna na wchodzie kraju, z wyjątkiem Kapsztadu i Gartenroute) 

• zapalenie wątroby A i B – profilaktyka 

• polio i tężec - profilaktyka  
Dalsze informacje o wymaganych czy zalecanych szczepieniach należy uzyskać przed podróżą u 
lekarza rodzinnego  
lub w wyspecjalizowanej placówce zdrowia ! 
 

Waluta 
Walutą Republiki Południowej Afryki jest  “Rand”, który dzieli się na 100 Centów.  
1 Є = ca. 15- Rand / 1 $ = ca. 14 Rand 
Zalecamy zabrać na cele podróży Euro w gotówce lub karty płatnicze. 
Przy wymianie pieniędzy należy zachować oryginał pokwitowania, ponieważ bez tego dokumentu 
nie będzie możliwa ich powrotna wymiana.  
Wszystkie będące w obiegu karty kredytowe będą akceptowane w hotelach i dużych sklepach .  
Proszę jednak pamiętać, że małe sklepy nie będą akceptować kart kredytowych. 
 

Zmiana czasu 
W zimie jedna godzina jest doliczana do czasu środkowoeuropejskiego.   
Podczas lata nie ma żadnej różnicy czasowej. 
 

Informacje i liczby 

• Powierzchnia: ca. 1.220.000 km² 

• Zaludnienie: ca. 55 milionów Mieszkańców  

• Przyrost ludności: ca. 1,06% 
 
Ludność 
W Republice Południowej Afryki żyją liczne grupy narodowe o różnych kulturach  
i pochodzeniach, które rozmawiają swoimi własnymi językami.  
Do największych grup zaliczają się:  Zulu z 23%, Xhosa z 18% i Sotho z 15%  
Ludność rasy białej wynosi około 5%. 
  
Języki 
Oprócz angielskiego i afrykańskiego jest jeszcze w kraju tęczy 9 oficjalnie zarejestrowanych języków.  
Pracownicy firmy „Carlo Engelbrecht Safaris“ mówią przede wszystkim w języku niemieckim. 
 
Elektryczność 
220/230 Volt / 50 Hz prąd zmienny. Gniazdka prądowe są różne, dlatego w Państwa torbie podróżnej powinien znaleźć się adapter 
systemu angielskiego ( 3 – bolce ).  
Często w przypadku pilnej potrzeby można je pożyczyć w hotelach i hotelikach. 
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3. 
 

Klimat 
Republika Południowej Afryki leży na południe od równika między 32 i 34 stopniem szerokości geograficznej południowej i znajduje 
się w obszarze subtropikalnym. W porównaniu do północnej półkuli ma przeciwne pory roku.  
W porównaniu do obszarów o podobnej szerokości geograficznej temperatury są tu jednak w wielu regionach niższe. Panuje tu klimat 
ogólnie dobrze znoszony przez Europejczyków. Liczba przeciętnych dni słonecznych należy do największych na świecie. Na 
wybrzeżu zachodnim na wyrównanie temperatur ma wpływ zimny prąd morski Benguela. W Centralnej Wyżynie (Johannesburg leży 
na wysokości około 1.650 m ) osiąga w pełni lata temperatury w pełni lata rzadko powyżej 30 stopni Celsjusza.  
Natomiast w zimie w Centralnej Wyżynie temperatury opadają do raz nawet poniżej stopnia zamarzania. 
W regionie wybrzeża jest wtedy zawsze jeszcze przyjemnie ciepło. Opady deszczu przeważnie występują w Afryce Południowej w 
miesiącach letnich. To nie dotyczy zachodniego Kap – regionu, który jest obszarem zimowych opadów. 

 
Preparacja i wysyłka trofeów 
W Republice Południowej Afryki po pozyskaniu zwierzyny, trofea zostaną przez nas spreparowane na surowo.  Potem do  
Państwa wyboru należy decyzja, któremu preparatorowi przekażecie trofeum do dalszej obróbki. Istnieje możliwość preparacji 
trofeum na miejscu w RPA.  
 
Przewóz broni do Republiki Południowej Afryki 
Przewóz broni do Republiki Południowej Afryki z reguły jest nieskomplikowany, jeśli weźmiecie Państwo pod uwagę następujące 
punkty : 

• przed rezerwacją biletu lotniczego proszę sprawdzić czy wybrana linia lotnicza przewozi broń!  

• podczas zakupu biletu lotniczego proszę zgłosić zamiar przewozu broni.  

• proszę wysłać do nas następujące dokumenty i informacje: 
- kopie biletu lotniczego 
- kopie pozwolenia na broń 
- kopie paszportu 
- pełne nazwisko, datę urodzenia i adres 
W następstwie tego my wyślemy potwierdzenie rezerwacji, które obowiązkowo musicie Państwo ze sobą zabrać. 

• Przy wjeździe do RPA musicie Państwo posiadać następujące dokumenty: 
- oryginalny bilet lotniczy oraz jego ksero 
- pozwolenie na posiadanie broni, europejską kartę broni oraz ich ksera 
- paszport oraz jego ksero 

• Po przybyciu na lotnisko w RPA odbieracie Państwo najpierw bagaż i następnie idziecie do terminalu wjazdowego. Proszę 
zwrócić uwagę, że Państwa broń nie znajdzie się na taśmie  bagażowej, lecz trafi bezpośrednio do posterunku policji. 

• W terminalu wjazdowym oczekiwać będzie na Państwa przedstawiciel firmy „Carlo Engelbrecht Safaris“. 
Razem pójdziecie Państwo na posterunek policji - kontroli broni. Z przyjemnością pomożemy Państwu wypełnić niezbędne 
 dokumenty. 

• Ponieważ otrzymamy od Państwa przed podróżą kopie dokumentów i inne informacje, Państwa  dokumenty wjazdowe 
zostaną wcześniej przygotowane i wypełnione. Jako nasi goście będziecie musieli Państwo jedynie te dokumenty podpisać.  

Broń 
Do polowań na afrykańską zwierzynę wymagany jest kaliber broni – minimum 7mm.  
Polecamy kaliber; 300 Win. Mag., 375H&H lub kalibry porównywalne.  
Proszę wyjaśniać wątpliwości odnośnie broni i jej kalibru podczas rezerwowania wyjazdu, ponieważ mogą wystąpić różnice w 
zależności od gatunków zwierzyny i obszarów polowań.  
Posiadamy do wypożyczenia następujące kalibry broni: 308, 30-06, 7mm Rem. Mag., 375 H&H i 458 
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Opłaty za dzień polowania 2021 (ceny w Euro) 
 
Opłaty dzienne za polowanie na zwierzynę grubą I antylopy 
Myśliwy 

• 1 myśliwy 1 podprowadzający                            350,-  

• 2 myśliwych 1 podprowadzający          285,- 

• 1 dzień odpoczynku myśliwego    150,- 

• Luksusowy hotelik „5 gwiazdek“ (dopłata na osobę / dzień) 100,-  

• Dopłata za polowanie nocne (za jazdę i myśliwego)  50,- 
 
Osoba towarzysząca - nie polująca: 

• Osoba towarzysząca - nie polująca   120,- 
Luksusowy hotelik „5 gwiazdek“ (dopłata za osobę / dzień)        100,- 
 
Świadczenia 

• Opieka przez zespół myśliwski - licencjonowanych podprowadzających, tropiciela,  
patroszącego + pojazd myśliwski 

• Kwatera w stanicy myśliwskiej z wyżywieniem i napojami bezalkoholowymi. 

• Opierunek 

• Transport w trakcie polowania 

• Transfer z lotniska (Johannesburg / Durban / Kimberly) do obszaru polowań, tam i z 
powrotem 

• Transfer między obszarami polowań A i B 

• Wstępna preparacja trofeów 

• Licencje na wybrane gatunki zwierzyny 
 

Świadczenia dodatkowo płatne 

• Koszty przelotu (Europa - Johannesburg lub Durban, tam i z powrotem 

• Wypożyczenie broni (30,- euro za dzień) ,  amunicja po cenie zakupu 

• Transport między obszarami polowań (C,D,E & F) – spójrz na oddzielną tabelę 

• Napoje alkoholowe 

• Zapakowanie, ubezpieczenie i wysyłka trofeów 

• Osobiste wydatki jak; telefon, napiwki, prezenty, itd. 

• Podatek Vat wynosi w RPA 15%  
( nie dotyczy to opłat za dni polowania oraz opłat za pozyskanie zwierzyny ) 

• Ewentualnie koszty hotelu przed polowaniem lub po polowaniu 

• Ewentualnie dodatkowe turystyczne programy 
 
. Ważne informacje 

• Za dzień polowania uważa się wprowadzenie z bronią myśliwską na obszar polowania 

• Myśliwi polują zawsze na własne ryzyko 

• Sezon myśliwski trwa od lutego do listopada 

• Zranione i nie znalezione zwierzę liczy się jako pozyskane ( pełna opłata za pozyskanie ) 

• Czas podróży pomiędzy obszarami polowań wlicza się do dnia polowania 

• Najkrótszy pobyt wynosi 7 dni. (1 przyjazd -, 5 dni polowania, 1 wyjazd) 
 
Warunki płatności 

• Na potwierdzenie polowania wymagana jest przedpłata przelewem w wysokości 30 % opłat  
za dni polowania na nasze niemieckie konto 

• Reszta ceny jest płatna kartami płatniczymi lub gotówka na miejscu.  

• Przelewy należy zawsze wcześniej uzgodnić z nami. 
 
Rezygnacja  

W przypadku krótkoterminowej rezygnacji wpłacona zaliczka nie będzie zwracana 

  

info@carlo.co.za  /  www.carlo.co.za 



 

 

 

 

CARLO ENGELBRECHT SAFARIS cc 

CARLO J. ENGELBRECHT │ SONET ENGELBRECHT 

 
 

Reg nr. 2009/133531/23 │ VAT nr. 449 025 4457 

Cell: +27 (0)82 639 7498 (Carlo) │ +27 (0)71 851 2973 (Sonet) │ Email: info@carlo.co.za │ www.carlo.co.za 

P.O. Box 858, Paulpietersburg, 3180, KwaZulu-Natal, South Africa 

  

 
Opłaty za pozyskanie 2021 (ceny w Euro) 

 
 

Gatunek 
Obszar Polowania 

A 
Zululand 

B  
Nord Natal 

C 
Mpumalanga 

D 
 Thabazimbi 

E 
Nord West 

F 
Kap Region 

*Aardwolf --- --- 1.500,- --- --- 1.500,- 

*Afrikanische Wildkatze --- --- 550,- --- --- 550,- 

*Afrikanische Zibetkatze --- --- 600,- 600,- --- --- 

Bergriedbock 600,- 600,- --- --- --- 480,- 

Blessbock --- 320,- --- 400,- 450,- 300,- 

Blessbock, biały --- 700,- --- --- 700,- 500,- 

Nosorożec biały od  2.400, za cal -  

Bawół ,redukcja 7.000,- 7.000,- --- --- --- --- 

Bawół, trofeum od 8.500,- od 8.500,- od 12.000,- od 9.500,- --- 13.000,- 

Bawół, krowa. ab 2.800,- --- --- --- --- --- 

Buschbock, Kap 900,- --- 900,- --- --- --- 

Buschbock, Limpopo --- --- --- 1.200,- 1.300,- --- 

Buschschwein (przypadek) 500,- 500,- 500,- 500,- --- --- 

Eland --- 1.900,- 1.900,- 2.200,- od 2.200,- 1.900,- 

* Słoń od 20.000,- / ab 25 funtów plus 

Hipopotam od 6.000,- --- --- --- 

Żyrafa 2.300,- 2.300,- --- 2.400,- --- --- 

Ginsterkatze – Großfleck 350,- 350,- 350,- --- --- --- 

Ginsterkatze – Kleinfleck --- --- --- 350,- 350,- 350,- 

Hartebeest / Kuhantilope --- 900,- --- 900,- 850,- 850,- 

*Hiena brązowa 3.500,- 

*Hiena plamista 3.500,- --- --- *4.000,- --- --- 

Impala 350,- 350,- --- 350,- 350,- 450,- 

*Kap Fuchs 250,- 250,- 250,- --- --- 250,- 

Karakal 850,- 850,- 850,- 850,- 850,- 850,- 

*Klippspringer 1.400,- --- --- 1.400,- --- --- 

*Krokodyl bis 3,5m ꞊ 4.800 / bis 3,8m = 6.950 / bis 4m = 8.500 / bis 4,2 = 12.000 

Duiker, Kronen 280,- 280,- --- 300,- 300,- 200,- 

Kudu 1.550,- 1.550,- 1.550,- 2.200,- 2.200,- 1.700,- 

Lechwe / Moorantilope --- --- 3.500,- --- 3.500,- 3.500,- 

*Leopard  dostępny, na zapytanie  / od 10.000,- 

*Löffelhund --- --- --- --- 1.500,- 1.500,- 

**Lew Od 15.000,- 

* Lwica Od  5.500,- 

Meerkatze,  Grüne 100,- 100,- --- 250,- 250,- --- 

Monguste - Fuchs 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- 

Monguste - Weißschwanz 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- 

Nyala 1.550,- 1.550,- --- 2.300,- --- 2.400,- 

*Oribi --- 1.800,- 1.800,- --- --- --- 

Oryx --- 1.500,- --- 1.300,- 900,- 950,- 

Pavian --- 220,- --- 350,- 350,- --- 

Ridbock południowy 750,- 750,- 750,- --- --- --- 

Roan – Antylopowiec koński --- 7.000,- 7.000,- 7.500,- 7.500,- 7.500,- 

Duiker, Roter 950,- --- --- --- --- --- 

Antylopa szablasta < 40” --- 4.000,- 4.000,- 5.500,- 5.500,- 5.500,- 

Antylopa szablasta > 40” --- 5.500,- 5.500,- 6.500,- 6.500,- 6.500,- 

Schakal - Streifen 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- 

Oryx szablorogi  --- --- --- --- --- 3.900,- 

Serval 1.500,- 1.500,- 1.500,- --- --- --- 

Springbock - normal --- 380,- 380,- --- 350,- 280,- 

Springbock - schwarz --- --- 750,- --- --- 450,- 

Springbock - weiß --- --- 880,- --- --- 680,- 

Springbock - kupfer --- --- 1.500,- --- --- 1.500,- 

Jeżozwierz 250,- 250,- 250,- 250,- 250,- 250,- 

Struś 480,- 480,- --- --- 480,- 480,- 

Steinböckchen - Antylopik 350,- 350,- 350,- 350,- 350,- 350,- 

Streifenilti 250,- 250,- 250,- 250,- 250,- 250,- 

Gnu niebieskie 750,- 750,- 750,- 750,- 750,- 750,- 

Suni -Antylopka 4.500,- --- --- --- --- --- 

Tsessebe – Sasebi właściwy --- --- --- 2.500,- --- 2.500,- 

Vaal-Rehbock --- 2.400,- --- --- --- 1.800,- 

Guziec ,samiec. (T) 400,- 400,- --- 450,- 450,- 280,- 

Guziec samica. 250,- 250,- --- 300,- 300,- 250,- 

Wasserbock – Kob śniady 1.850,- 1.850,- 1.850,- 1.850,- 1.850,- 1.850,- 

*Gnu białoogoniaste --- 750,- 750,- --- 900,- 590,- 

Zebra - Flächen 790,- 790,- --- 790,- 790,- 790,- 

Zebra - Hartmann --- --- --- --- --- 1.600,- 

*  Na te gatunki zwierzyny należy złożyć przed polowaniem wnioski o wydanie licencji. 
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Oferta podstawowa 7 dniowego safari – plus opcja 4 dniowej wycieczki. 

 

1 W cenie: Odbiór i transfer do łowiska. Łącznie koszty 
7 dniowego 
polowania: 

 
przy 2 myśliwych : 
1 podprowadzający 

€ 1.925,- od 
myśliwego 

 
Osoba 

towarzysząca 
€ 840,- 

 
Przy 1;1 

dopłata - € 350,- 

2  
do  

dnia 6 

W cenie: 

• Opieka  przez zespół myśliwski składający się 
   z licencjonowanego podprowadzającego, tropiciela 
   i patroszącego + pojazd myśliwski 

• Kwatera w stanicy myśliwskiej z pełnym wyzywieniem i napojami bezalkoholowymi 

• Opierunek 

• Transport podczas polowania 

• Transfer między obszarami polowań A i B 

• Wstępna preparacja trofeów 

• Licencje na wybrane gatunki zwierzyny 
W zależności od wybranych gatunków zwierzyny zostanie wybran miejsce zakwaterowania. 

7 Lub......... możemy jechać dalej na małą wycieczkę do  Zululand.  

własnego  życzenia – chętnie zaoferujemy indywidualną ofertę. 
Dodatkowe dni polowania możliwe do uzgodnienia. 

4. 
 

Specjalna aranżacja 2021 (Ceny w Euro)  

Oferta podstawowa 7 dniowego safari – plus opcja 4 dniowej wycieczki. 

 7 dni myśliwskiego pobytu w Nord Natal & Zululand. 

dzień 1 Przyjazd do Jahanesburga lub Durbanu. 
W cenie: Odbiór i transfer do łowiska. 

 
Łącznie koszty 

7 dniowego 
polowania: 

 
przy 2 myśliwych : 
1 podprowadzający 

€ 1.925,- od 
myśliwego 

 
Osoba towarzysząca 

€ 840,- 
 

Przy 1;1 
dopłata - € 350,- 

 
 
 
 
 

dzień 2  
do  

dnia 6 

5 pełnych dni polowań w naszych podstawowych łowiskach – Nord Natal und Zululand. 
W cenie: 
Opieka  przez zespół myśliwski składający się 
z licencjonowanego podprowadzającego, tropiciela  
i patroszącego + pojazd myśliwski 

• Kwatera w stanicy myśliwskiej z pełnym wyzywieniem i napojami bezalkoholowymi 

• Opierunek 

• Transport podczas polowania 

• Transfer między obszarami polowań A i B 

• Wstępna preparacja trofeów 

• Licencje na wybrane gatunki zwierzyny 
W zależności od wybranych gatunków zwierzyny zostanie wybran miejsce 
zakwaterowania. 

dzień 7 Dzień odjazdu. W cenie: Transfer na lotnisko. 
Lub......... możemy jechać dalej na małą wycieczkę do  Zululand.  

Możliwość pozyskania zwierzyny - proszę wybrać z naszych pakietów ryczałtowych lub z naszego cennika 
według własnego  życzenia – chętnie zaoferujemy indywidualną ofertę. 

Dodatkowe dni polowania możliwe do uzgodnienia. 

 

Dodatkowy program turystyczny – 4 dni  Zululand. 
 

dzień 8 
i 

dzień 9  

Opuszczamy miejsce polowania i jedziemy nad Ocean Indyjski do St Lucia. 
St. Lucia, południowoafrykańskie wielkie naturalne jezioro, z jedyną w swoim rodzaju 
roślinnością wybrzeża, bogatym światem ptaków i niekończących się plaż, o 
wielkości 2500 km², zostało w 1999 wpisane przez Unesco na listę światowego 
dzidzictwa. Odbędziemy 2 godzinną podróz przez jeziorny krajobraz rezerwatu 
przyrody gdzie doznamy wielu wrażeń. Potem pojedziemy w kierunku północnym do 
Cape Vidal. 

 
Łącznie koszty 
dla 4 dniowej 

wycieczki: 
 

dla 2 osób  
 € 850,-  

na osobę. 
 

dla 4 osób 
€ 750,-  

na osobę 

 
dzień  

10  

Jedziemy dalej przez tereny intensywnie wykorzystywane rolniczo z plantacjami 
kukurydzy  i eukaliptusów  do Shakaland, gdzie będziemy mogli przeżyć pokazy 
tradycjonalne króla Zulusów oraz życia plemiennego . Po wspaniałym przedstawieniu 
tanecznym będziemy nocować w tradycyjnych okrągłych chatkach Zulusów. 

dz. 11 Dzień odjazdu. Transfer do lotniska w Durbanie Durban. 

W cenie: transfer do St. Lucia 
Noclegi ze śniadaniem. 
Wstęp do Parku Krokodyli, Parku Cape Vidal i przejazd łodzią po jeziorze St. Lucia. 
Inne możliwości: Połów ryb na oceanie, połów ryby tygrysiej 
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Afryka dla początkujących 
- aranżacja  2 

( Nord Natal ) 

• 1 Impala                                                                      

• 1 Blessbock                                                                 

• 1 Grau Ducker 
 
 

Cena pakietu:       € 890,- 

 

Antylopa szablasta & 
Roan - aranżacja 

 ( Nord Natal ) 
• 1 Antylopa szblasta   

• 1 Roan                                                                 
 

 Cena pakietu:    € 9.850,-  

 

Ridbock południowy- aranżacja  
( Nord Natal ) 

• 1 Ridbock południowy  

• 1 Bergriedbock  

• 1 Vaal-Rehbock                                                                 
 

Cena pakietu:    € 3.490,- 

 Klasyczna – antylop - aranżacja   

 ( Nord Natal & Zululand) 
• 1 Kudu lub 1 Nyala  

• 1 Gnu niebieskie lub  
      1 Gnu białoogoniaste 

• 1 Impala                                                                    

• 1 Blessbock                                                               

• 1 Guziec 
 

Cena pakietu:    € 2.950,- 

Afryka- dla początkujących - aranżacja 1  
( Nord Natal) 

 

• 1 Gnu niebieskie 

• 1 Impala                                                                      

• 1 Blessbock                                                                 

• 1 Springbock 
 

Cena pakietu:       € 1.700,- 

info@carlo.co.za  /  www.carlo.co.za 
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Specjalna aranżacja 2021 – Pakiety antylop (Ceny w Euro) 
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Kapital – bawołu - aranżacja 
( Nord Natal & Zululand ) 

 
byk bawołu > 42“    € 14.500,- 

 
 
 

 

Trophäen – bawołu - aranżacja 
( Nord Natal & Zululand ) 

 

byk bawołu < 42“   € 12.500,- 
 
 
 

 

Classic – bawołu - aranżacja 
( Nord Natal & Zululand ) 

 

byk bawołu < 40“   € 9.800,- 
 
 
 

 

Dagga Boy - bawołu - aranżacja 
( Nord Natal & Zululand ) 

 

byk bawołu  < 36“   € 7.950,- 
 
 
 

 

Specjalna oferta 

Przy zamówieniu polowania na bawołu myśliwy może dodatkowo 
upolować byka antylopy szablastej za cenę € 2.950,. 
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8. 

Specjalna aranżacja 2021 – Pakiet grubej zwierzyny 
(ceny w Euro) 

 Koszt podstawowy 7- dni safari na bawołu  
 ( Nord Natal & Zululand ) 

7 dni safari, z tego 
1 dzień - przyjazd, 5 dni polowań, 1 dzień - wyjazd. 

 

Koszty podstawowe 2 myśliwy: 1 podprowadzajacy 

€ 1.980,- 
                               osoba towarzysząca   € 840,- 

1 myśliwy:1 podprowadajacy € 450,- 
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Słoń - aranżacja 
( Südafrika – Limpopo & Zululand ) 

 

7 dni safari – 1 dz. przyjazd, 5 dni polowania, 1 dz. odjazd 
 

Koszty podstawowe 1 myśliwy : 1 podprowadzający € 2.450,- 
osoba towarzysząca  € 840,- 

 
Opłata za pozyskanie od € 28.000,-  

 
 
 
 
 

 

Lew - aranżacja 
( Südafrika / Zululand ) 

 

7  dni safari – 1 dzeń przyjazdu, 5 dni polowań, 1 dzień 
odjazdu. 

Koszty podstawowe 1 myśliwy: 1 podprowadzajacy € 2.450,- 
 

Opłata za pozyskanie 1 grzywiastego lwa od € 14.500,-  
 
 
 
 
 

 

Nosorożec biały – aranżacja 
( Südafrika ) 

 
7 dni Safari w tym Biały Nosorożec  

od € 26.000,- 
 

 
 

 

Leopard - aranżacja 
(Südafrika, Namibia & Zimbabwe) 

12 dni safari – 1 dzeń przyjazdu, 10 dni polowań 

1 dzień wyjazdu. 
Koszty podstawowe 1 myśliwy: 1 podprowadzajacy 

 € 4.800,- 

osoba towarzysząca  € 840,- 
Opłata za pozyskanie za 1 leoparda od € 14.500,- 
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9. 

Specjalna aranżacja 2021 – Pakiet grubej zwierzyny    
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10. 

Polowanie redukcyjne.  
Aranżacje i opłaty za pozyskanie 

.Opłaty za pozyskanie 
 

Gatunek samiec / samica Euro € 

Blessbock  samica / samiec 180,- 

Eland  samiec 900,- 

Żyrafa samica / samiec 1.500,- 

Impala Samiec - NT 200,- 

Impala samica 120,- 

Nyala samiec < 25 inch 950,- 

Gnu niebieskie samiec NT 480,- 

Gnu niebieskie samica / samiec 350,- 

Guziec samiec - NT 250,- 

Guziec samica 200,- 

Guziec przelatek 180,- 

Gnu białoogonste samica 400,- 

 

 

Koszty podstawowe dla 7- dniowego safari  
 

7 dni safari – 1 dzeń przyjazdu, 5 dni polowań,  1 dzień odjazdu 
 

€ Koszty podstawowe 2 myśliwy: 1 podprowadzajacy 1.980,- 

osoba towarzysząca  € 840,- 
1 myśliwy:1 podprowadajacy plus € 450,- 

 

 

 
Redukcja / pakiet trofeów 

• 1 Nyala < 25“ 

• 1 Gnu nieb. NT Bulle 

• 1 Impala NT männlich. 

• 1 Blessbock  

• 1 Guziec NT  

€ 1.950,- 
 

 

Pokot - pakiet 
• 2 Gnu niebieskie samiec 

• 2 Blessbock 

• 2 Impala 

• 2 Impala samiec 

• 2 Guziec 
 

€ 1.950,- 
 

 

Mieszany pokot – pakiet 
 

• 1 Żyrafa 

• 1 Blessbock 

• 1 Gnu niebieskie samiec 

• 1 Impala samiec NT 

• 1 Impala samiec 
 

€ 2.250,- 
 

 



 

 

 

 

CARLO ENGELBRECHT SAFARIS cc 

CARLO J. ENGELBRECHT │ SONET ENGELBRECHT 

 
 

Reg nr. 2009/133531/23 │ VAT nr. 449 025 4457 

Cell: +27 (0)82 639 7498 (Carlo) │ +27 (0)71 851 2973 (Sonet) │ Email: info@carlo.co.za │ www.carlo.co.za 

P.O. Box 858, Paulpietersburg, 3180, KwaZulu-Natal, South Africa 

  

info@carlo.co.za  /  www.carlo.co.za 

11. 

Inne możliwości. 

Polowanie na ptactwo (ceny w euro) 
Oferujemy również polowanie na dzikie ptactwo w różnych regionach RPA.  
Proponujemy pasjonatom strzelby osiągnięcie w ciągu dnia wspaniałych  rozkładów na 
terenach otwartych. 

Obszary polowań na ptactwo znajdują się w odległości około 3 godzin jazdy 
samochodem na południe od Johanesburga. 
Możemy zorganizować polowanie w obrębach plantacji kukurydzy, słoneczników, zbóż 

na dużą ilość dzikich ptaków takich jak frankoliny, gołębie, gęsi nilowe i perlice. 
Polowanie jest możliwe w różnych okresach . Wcześniej jednak należy dokonać 
obserwacji pól.  

 

Polowanie na ptactwo – koszty polowania 
Do wszystkich polowań możemy dołączyć kilka dni polowania na dzikie ptactwo.  
do 2 myśliwych               400,- na myśliwego / na dzień 

przy grupach od 3 myśliwych lub więcej 350,- na myśliwego / na dzień 
 

 

 

Połów na oceanie (Ceny w euro) 
Obok myślistwa oferujemy np. także wycieczkę na Ocean Indyjski. 
Z miejscowości leżącej na wybrzeżu St. Lucia można wypłynąć 
np. na marliny, żaglice, makrele i tuńczyki, oraz rekiny.. 
 
W tym wypadku koszty wynoszą około 600,- euro za dzień  
w tym wyczarterowanie łodzi, ryby,  ekwipunek i skipper ( maksymalnie 4 wędkarzy )    

 
 

 
 

Łowienie ryb słodkowodnych (ceny w euro) 
 

Łowienie ryb słodkowodnych takich jak np: pstrągów, karpi, ryb tygrysich i okoni jest możliwe w ciągu 
całego roku. Nie powinniście Państwo odmawiać sobie tego szczególnego przeżycia. 
 

Koszty 
do 2 osób                 250,- na osobę / na dzień 
od 3 osób                 150,- na osobę / na dzień  

 

Ryba tygrysia (ceny w euro) 
Około pół godziny jazdy samochodem od kwatery myśliwskiej w Zululand znajduje się jezioro  
Pongolapoort-Stausee znane także pod nazwą Jozini See. Tutaj jest bardzo dobry stan ryby tygrysiej.  
Powierzchnia lustra wody wynosi około 16000 hektarów i leży na wprost gór Lebombo.  

Pomimo, że przez cały rok można z powodzeniem wędkować, to jednak najlepszym czasem na łowienie ryby tygrysiej  
jest  okres od sierpnia do maja. 
Dookoła jeziora występują fascynujący świat roślinny i zwierzęcy, między innymi nosorożce, krokodyle, antylopy,  

hipopotamy i ponad 500 gatunków ptaków. 
 
Koszty kształtują się tutaj w granicach  350,- za połowę dnia –   w tym czarter łodzi, ryby, ekwipunek  

i skipper ( maksymalnie pięciu wędkarzy ) 
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Notatki 
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Danka Juhas          +421 903 53 9109 
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