Šumavský lovecký balíček
Základem třídenního loveckého pobytu v podhůří Šumavy je lov trofejové zvěře (daněk,
muflon, jelen) společně s lovem divočáka (sele, lončák), případně zvěře holé. Lov zvěře probíhá
kombinovaně ve volné honitbě a v oboře. Výběr loveného kusu je prováděn po dohodě
s loveckým průvodcem. V případě neslovení trofejové zvěře se vrací 50% z ceny balíčku.
Balíček je třeba rezervovat nejméně měsíc před plánovaným příjezdem.
Každý balíček zahrnuje:


5x lovecká vycházka (3x večer, 2x ráno).



3x nocleh v pensionu včetně snídaně.



Odlov 1ks trofejové zvěře (jelen, daněk, muflon).



Odlov 1ks prasete divokého / 1ks zvěře holé (jelení, dančí, mufloní, srnčí).



Neomezený lov lišky, případně kuny.



Lovecký doprovod a přepravu revírem po dobu lovu.



Organizační poplatek (lovecký lístek, zákonné pojištění, vyřízení ubytování).



V případě zájmu zapůjčení a vyzkoušení zbraně.

Balíček nezahrnuje:


Preparaci trofeje.



Postřelení zvěře.



Lov nad rámec zakoupeného balíčku.

Tyto položky se řídí platným loveckým ceníkem společnosti Agrowald s.r.o.

Jarní balíček 550€


Odlov černé zvěře do 40 kg a srnce do 70 bodů C.I.C.



Doba lovu srnce: 16.5.-30.9.



Optimální doba lovu / říje: 16.5.-30.5. / 1.8.-10.8.

Letní balíček, I. Varianta 1150€


Odlov jelena do 160 C.I.C. (do 5kg) a zvěře černé či holé.



Doba lovu jelení zvěře: 1.8.-15.1. / v oboře do 28.2.



Optimální doba lovu / říje: 10.9.-10.10.

Letní balíček, II. Varianta 1950€
 Odlov bronzového jelena do 180 bodů C.I.C. (do 7kg) a zvěře černě či holé.
 Doba lovu jelena: 1.8.-15.1. / v oboře do 28. 2.
 Optimální doba lovu / říje: 10.9.-10.10.
Podzimní balíček, I. Varianta 1250€


Odlov daňka do 150 bodů C.I.C. (do 2,5kg).



Doba lovu daňka: 1.9.-31.12. / v oboře do 28. 2.



Optimální doba lovu / říje: 5.10.-5.11.

Podzimní balíček, II. Varianta 1550€


Odlov bronzového muflona do 195 bodů C.I.C. (do 75cm) nebo daňka do 170 bodů
C.I.C. (do 3,5kg).



Doba lovu muflona: 1.8.-31.12. / v oboře do 28. 2.



Doba lovu daňka: 1.9.-31.12. / v oboře do 28. 2.



Optimální doba lovu / říje – muflon: 15.10.-30.11.



Optimální doba lovu / říje – daněk: 5.10.-5.11.

Zimní balíček 950€


Odlov zvěře černé (kňour do 110 bodů C.I.C. ) a zvěře holé.



Doba lovu: 1.8.-31.1.



Optimální doba lovu: 1.12.-31.1.

