VANDENINIO BUIVOLO IR KUILIŲ MEDŽIOKLĖ
AUSTRALIJOJE
Medžioklės sezonas: ištisus metus, geriausias laikas nuo gegužės iki gruodžio mėn.
Medžioklė geriausiuose privačiuose 100 000 akrų medžioklės plotuose, tik 2 val. važiavimo nuo tarptautinio Darvino oro
uosto, pirmos klasės apgyvendinimas ir puikus maitinimas. Gausi vandeninių buivolų ir šernų populiacija, didžiausio
sumedžioto vandeninio buivolo ragų skėtra 1.48 m (2006 m.), geriausias kuilys – su 33 cm iltimis (2008 m.). Po
medžioklės, esant pageidavimui, galime organizuoti žvejybą šalia tekančiose upėse bei vandenyne. Minimalus
rekomenduojamas kalibras vandeninio buivolo medžioklei – 375 H&H. Galima nuomotis šautuvą vietoje, renkantis iš
plataus asortimento.
5 dienų medžioklės kaina vienam medžiotojui:
8200 € (1:1), 7 200 € (2:1), 6 800 € (4:2), įskaitant 1
vandeninio buivolo sumedžiojimą.
Turo kaina nemedžiojančiam palydovui 1200 €.
Papildoma medžioklės diena – 900 €.
Į kainą įskaičiuota:

5 pilnų dienų medžioklės organizavimas;
Apgyvendinimas ir maitinimas;
Vieno vandeninio buivolo sumedžiojimas;
Žąsų ir ančių medžioklė;
Transportas medžioklės metu (džipas, valtis su lėktuvo
motoru);
 Transportas iš Darvino oro uosto į medžioklės vietą ir atgal;
 Pirminis trofėjų paruošimas, eksporto dokumentai ir trofėjų
paruošimas išsiuntimui;
 Šautuvo nuoma ir šoviniai.






Į kainą neįskaičiuota:








Tarptautiniai skrydžiai iš Lietuvos į Australiją (Darvinas) ir
atgal;
Apgyvendinimas prieš ir po medžioklės (jeigu reikia);
Draudimas;
Ginklo importo/eksporto leidimai Lietuvoje ir Australijoje
(vežantis savo ginklą);
Alkoholiniai gėrimai;
Arbatpinigiai;
Trofėjų eksportas į Lietuvą ir išmuitinimas Lietuvoje.

Papildomi sumedžiojimai:









vandeninis buivolas – 3000 €;
netrofėjinis buivolas 1400 €;
trofėjinė patelė 1800 €;
bantengas – 12000 €;
sulaukėjęs bulius – 1400 €;
šernas kuilys – 500 €;
sulaukėjęs ožys – 600 €*;
krokodilas – nuo 7000 € iki 11000 €
(priklausomai nuo ilgio).

*Papildomai
reikalingas
čarterinis
skrydis
malūnsparniu (kaina 2-3 medžiotojams 2500 €).

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