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P O N U K A   L O V U   D I V I A K O V 

(ZVERNICE BAGAMÉR A HALÁP) 

 

Miesto: 

 Zvernica Haláp o výmere 500 ha v užívaní spoločnosti Nyírerdő Zrt. nachádzajúca sa 

východne od mesta Debrecen. Vo zvernici je veľmi kvalitná populácia diviakov 

vyznačujúcich sa pri kancoch mimoriadne hrubými klamy medailové kance začínajú zhruba 

pri 17 cm). Nie je problém uloviť tu na jednu či dve vychádzky aj viecero madailových 

kancov.      

 

Termín: 

 po celý rok 

 

Cenník odstrelu:  

prasa a lanštiak                  -    115 EUR 

diviačica                            -    245 EUR 

kannec do 12 cm                 -    245 EUR 
            12-14 cm                 -    245 EUR +   8,5 EUR/mm 
            14-16 cm                 -    415 EUR + 14,0 EUR/mm 
            16-18 cm                 -    695 EUR + 15,7 EUR/mm 
            18-20 cm                 -  1.009 EUR + 21,3 EUR/mm 
            20-22 cm                 -  1.435 EUR + 28,0 EUR/mm 
            22-24 cm                 -  1.995 EUR + 32,8 EUR/mm 
            od 24 cm                 -  2.651 EUR + 49,2 EUR/mm 

ulovenie kanca s priemernou dĺžkou spodných klov napr. 21,5 cm tak vychádza na 1.855 EUR  
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Odstrelový poplatok v sebe zahŕňa poplatok za transport v revíri a úpravu a hodnotenie trofejí  

                  

Spôsob lovu:  

 postriežka,  

 posliedka,  

 autom (podľa maďarskej legislatívy je táto forma lovu povolená).  

 

               

 

Sprievodné poplatky: 

 organizačný poplatok – 70 EUR/lovec bez ohľadu na dĺžku trvania poľovníckej akcie 

(poplatok zahŕňa osobnú účasť a prítomnosť nášho zástupcu počas celej poľovníckej 

akcie, vrátane služieb tlmočníka),  

 poplatok za vystavenie poľovného lístka s 30-dňovou platnosťou - 50 EUR/osoba, 

 dovoz trofeje na adresu bydliska poľovníckeho hosťa (ak si dovoz trofejí poľovnícky hosť 

nezazbezpečí sám) – 10 EUR/ks, 

 poplatok za ubytovanie – od 15 EUR/osoba/noc, napr. http://www.kisfecske.hu/ ,   

http://www.erdospuszta-clubhotel.hu/ 

http://www.kisfecske.hu/
http://www.erdospuszta-clubhotel.hu/

