
Prezentacje niezwykłych łowisk w Rumunii i Turcji 

Program oraz podstawowe informacje 

Spotkanie rozpocznie się w sobotę 12 marca 2022 r., o godzinie 18:00 (aperitif o 17:30) 

w Hotelu Polskim w Krakowie, ul. Pijarska 17 

 Rezerwacja noclegów do 28 lutego 2022 r. (uczestnicy mają 20% rabatu) 

 

 Szanowni Państwo, 

Z wielką przyjemnością przekazujemy kolejną informację o spotkaniu z dysponentami wspaniałych łowisk 

leżących w wyjątkowych zakątkach Rumunii i Turcji. 

Zapraszamy na to spotkanie myśliwych i sympatyków łowiectwa oraz osoby towarzyszące. 

 

 Program spotkania 

od 15:00 

- Zakwaterowanie w hotelu 

17:30 

- Aperitif 

- W czasie prezentacji będzie dostępna na sali kawa, herbata i napoje 

18:00 - 18:30 

- Powitanie gości oraz uczestników spotkania 

- Wystąpienie Konsula Honorowego Rumunii Pana Ignata Timara 

- Wystąpienie przedstawiciela Ambasady Turcji w Polsce (szczegóły w trakcie ustalania) 

18:30 - 19:15 

- Prezentacja łowisk rumuńskich: Panowie Sorin Florea - Prezes Stowarzyszenia Łowieckiego DACIA 

oraz Mihai Cotea - zarządzający łowiskami 

- zdjęcia z łowisk (Zbyszek Ciemniewski) 

- pytania do gości z Rumunii oraz do autora zdjęć 

19:15 - 19:45 

- Prezentacja łowisk tureckich: Panowie Ugur Barutcu właściciel firmy Trofe Hunting Safaris 

oraz Necati Eryilmaz 

- pytania do gości z Turcji 

20:00 - … (dla koneserów rozkoszy kulinarnych) 

- Specjały mistrza kuchni myśliwskiej Daniela Buszty, a po nich nocne rodaków rozmowy przy kawie i trunkach 

 Menu: 

 Cienkie plastry jelenia z owocami leśnymi 

 Krewetki z borowikami i kiełkami słonecznika 

 Kremowa zupa z batata z imbirem, chili i limonką 

 Wędzona polędwica wołowa z zapiekanką ziemniaczano-jarzynową i kolorowymi marchewkami 

 Monoporcja cytrynowa z musem mango 



 

Technikalia: 

 

1. Prezentacje prowadzone będą w języku angielskim. Prelegenci posługują się też biegle językiem 

niemieckim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie angielski/polski, niemiecki/polski, rumuński/polski, 

w razie takiej konieczności. 

2. Koszt spotkania wynosi 190 PLN. W tej kwocie zawiera się aperitif (40 zł) oraz specjały mistrza kuchni 

myśliwskiej Daniela Buszty (150 zł). 

Wina i inne trunki - płatne przez zamawiającego według indywidualnych zamówień. 

3. Koszt noclegu w Hotelu Polskim, po rabacie 20%: 

- pokój jednoosobowy ze śniadaniem 304 zł 

- pokój dwuosobowy ze śniadaniem 360 zł 

4. Na spotkaniu będzie możliwość zakupu po cenach preferencyjnych albumu Zbyszka Ciemniewskiego 

"Z WYŻŁAMI PRZEZ EUROPĘ". 

5. Prosimy o zwrotne potwierdzenie chęci udziału na prezentacjach tudzież na uczcie mistrza kuchni 

myśliwskiej. 

6. Prosimy o potwierdzenie do 28 lutego 2022 r. chęci skorzystania z noclegu. 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegów na dłużej - przed i po spotkaniu. 

7. Zgłoszenia chęci udziału tylko na prezentacjach (ilość osób) lub także na uczcie (ilość osób), 

oraz chęci rezerwacji noclegu (imię, nazwisko, pokój 1. czy 2. osobowy, daty ew. dłuższego pobytu) 

przyjmuje: 

Andrzej Otrębski - ao@lowiecki.pl - tel. +48 601 97 90 90 

 Darz Bór! 

 

 

Organizatorzy: 

Andrzej Otrębski i Jerzy Donimirski 

oraz 

Team Wolverine – Best Hunting Tours - Rafael Tyrna i Zbigniew Ciemniewski tel. +48 501 469 641 

 


