KURTINIŲ IR TETERVINŲ MEDŽIOKLĖ KURGANE
Medžioklės turas: Jekaterinburgas – medžioklės plotai –
Jekaterinburgas.
Datos: 2017 m. balandžio 30 – gegužės 6 d. (atvykimas į
Jekaterinburgą – gegužės 1 d.)
Kelionės trukmė: nuo Vilniaus iki Vilniaus - 7 dienos (4 medžioklės
dienos).
Pasiūlymas galioja 2 – 7 medžiotojų grupei.

Medžioklė organizuojama trijuose Kurgano srities medžioklės ūkiuose. Tai labai lengva medžioklė; beveik iki visų
tuoktuviečių privažiuojama automobiliu. Tuoktuvės vyksta nepelkėtose vietose, todėl iki medžioklės vietos pėsčiomis tereikia
eiti tik apie 100 – 500 metrų. Kaip sakoma – „medžioklė su kambarinėmis šliurėmis“.
Į Jekaterinburgą taip pat vykdomi patogūs skrydžiai: su FINNAIR per Helsinkį arba su Turkų avialinijomis per Stambulą.
Medžioklės programa:
1 diena – išvykimas iš Vilniaus (vakare);
2 diena – atvykimas į Jekaterinburgą (anksti ryte). Kelionė iki apgyvendinimo vietos (200-350 km.; 3-5 val.). Vakarinė
tetervinų medžioklė;
3 – 5 dienos – trys pilnos medžioklės dienos;
6 diena – rytinė medžioklė. Vakare išvykstama į Jekaterinburgą.
7 diena – kelionė į Vilnių. Atvykimas į Vilnių 11:00 val.
Svarbu:
 Su savimi turėti guminius batus.
 Temperatūra: dienomis - +10º - +20º, naktimis - +5º - +10º.
 Kurtinio medžioklės licencijos yra ribojamos ir skiriama viena vienam medžiotojui. Jeigu yra laisvų licencijų – galima
medžioti antrą kurtinį. Medžiojamų tetervinų skaičius yra 2 – 4.
 Medžioti leidžiama tik lygiavamzdžiais šautuvais (Rusijoje paukščių medžioklei naudoti graižtvinius arba
kombinuotus ginklus draudžiama).
Kaina vienam medžiotojui (Jekaterinburgas –
Jekaterinburgas) – 1750 Eur.
Į kainą įskaičiuota:
 Pasitikimas / palydėjimas Jekaterinburgo oro uoste;
 Transportas iš / į Jekaterinburgą bei medžioklės plotuose;
 Apgyvendinimas medžiotojų nameliuose su visais patogumais bei
pirtimi;
 Maitinimas, gėrimai (išskyrus alkoholinius gėrimus);
 Automobilis ir medžioklės vadovas kiekvienam medžiotojui;
 Veterinarinis sertifikatas;
 1 kurtinys;
 2 tetervinai.
Papildoma medžioklės diena – 50 Eur.
Medžioklės turo kaina nemedžiojančiam palydovui – 800 Eur.
Papildoma ne medžioklės diena – 30 Eur.
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Papildomų trofėjų sumedžiojimas ir visi sužeidimai:




Antras kurtinys - 250 Eur. Kurtinio sužeidimas – 100 Eur.
Trečias ir ketvirtas tetervinas – po 130 Eur. Tetervino
sužeidimas - 60 Eur.
Gaigalas - 10 Eur. Gaigalo sužeidimas - 5 Eur.

Mokėjimai:




1300 Eur. išankstinis mokėjimas užsakant medžioklės turą
(nuo kiekvieno medžiotojo);
Mokėjimas grynaisiais (450 Eur.) medžioklės plote;
Po medžioklės - atsiskaitymas grynaisiais už papildomus
trofėjus ir papildomas paslaugas.

Į kainą neįskaičiuota:










Skrydžiai iki Jekaterinburgo ir atgal;
Rusijos viza;
Draudimai;
Šautuvo įvežimo leidimas – 70 Eur.
vežantis savo šautuvą;
Šautuvo nuoma – 50 Eur. + šoviniai;
Trofėjų paruošimas išvežimui: kurtinys –
20 Eur./1 vnt.; tetervinas, gaigalas - 10
Eur./1 vnt.;
Arbatpinigiai;
Trofėjų įvežimas į Lietuvą.

Pinigų gražinimas nesumedžiojus:



Kurinio - 200 Eur.;
Tetervino - 100 Eur.

Pasiūlyme nurodytos kainos gali kisti. Dėl tikslesnių kainų –
susisiekite.

Antano Truskausko PĮ FELIS. Adresas: Švitrigailos g. 16, LT-03223 Vilnius. Telefonas: +370 5 2330009. Mob.: +370 698 89 240. El. paštas: info@felis.lt
www.hunting-world.com

