KURTINIŲ IR TETERVINŲ MEDŽIOKLĖ KOSTROMOJE
Medžioklės sezonas: 2017 m. balandžio 20 – gegužės 8 d.
(du medžioklės terminai: nuo balandžio 20 d. arba nuo
balandžio 29 d.)

Medžioklės turas: Maskva – Kostroma
– Maskva.
Kelionės trukmė: Nuo / iki Vilniaus – 8
dienos (5 medžioklės dienos).
Pasiūlymas galioja 2 – 7 medžiotojų
grupei.

Medžioklė organizuojama valstybiniame medžioklės ūkyje, keliuose geriausiuose medžioklės plotuose, 380 km į šiaurės
rytus nuo Maskvos. Tai – klasikinė kurtinių, tetervinų, slankų ir gaigalų pavasarinė medžioklė.
Medžioklės programa:
1 diena – atvykimas į Maskvą. Pervežimas į geležinkelio stotį bei traukinys į Kostroma (23:20 val.);
2 diena – atvykimas į Kostroma (05:56 val.). Pervežimas iki apgyvendinimo vietos (50-100 km.; 1-2 val.). Vakare – slankų
medžioklė;
3 – 6 dienos – keturios pilnos kurtinių, tetervinų, slankų medžioklės dienos. Iki tuoktuvietės – 1 – 3 km. pėsčiomis;
7 diena – rytinė medžioklė. Išvykimas į Kostroma bei traukinys į Maskvą
(23:21 val.);
8 diena – atvykimas į Maskvą (05:43 val.) bei skrydis iš Maskvos į namus.
Svarbu:
 Su savimi turėti ilgus guminius batus ir šiltą aprangą.
 Temperatūra: dienomis - +5º - +15º, naktimis - -2º - +5º;
 Medžioti leidžiama tik lygiavamzdžiais šautuvais
(Rusijoje paukščių medžioklei naudoti graižtvinius
arba kombinuotus ginklus draudžiama).
Papildomų trofėjų sumedžiojimas ir visi sužeidimai:
 Antras kurtinys - 270 Eur. Kurtinio sužeidimas – 90 Eur.
 Antras tetervinas - 160 Eur. Tetervino sužeidimas - 40 Eur.
Mokėjimai:
 740 Eur. išankstinis mokėjimas, užsakant medžioklės turą;
 Mokėjimas grynaisiais (750 Eur.) Maskvoje arba medžioklės plote;
 Po medžioklės - atsiskaitymas grynaisiais už papildomus trofėjus
ir papildomas paslaugas.
Pinigų gražinimas nesumedžiojus:
 Kurinio - 250 Eur.;
 Tetervino – 100 Eur.
Kaina vienam medžiotojui
(Kostroma –
Kostroma) – 1490 Eur.
Į kainą įskaičiuota:
 Pasitikimas / palydėjimas Maskvos oro uoste;
 Bilietas traukiniu Maskva – Kostroma – Maskva keturvietėje kupė
(pageidaujantiems dvivietės kupė, kaina +60 Eur./žmogui);
 Apgyvendinimas ir maitinimas medžiotojų nameliuose (2 – 3
medžiotojai kambaryje. Namelyje yra tualetas, šaltas vanduo. Yra
pirtis.);

Į kainą neįskaičiuota:






Kelionė iki Maskvos ir atgal;
Rusijos viza;
Draudimai;
Šautuvo įvežimo leidimas – 70 Eur.
vežantis savo šautuvą;
Šautuvo nuoma – 50 Eur. + šoviniai;
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Automobilis ir medžioklės vadovas kiekvienam medžiotojui;
Veterinarinis sertifikatas;
Visi pervežimai Maskvoje ir Kostromoje, atvykstant ir išvykstant;
1 kurtinys;
1 tetervinas;
Slankos ir gaigalai – nelimituojami.






Trofėjų įvežimas į Lietuvą;
Nakvynė (jei reikia) bei maitinimas
Maskvoje;
Ekskursija su palydovu ir transportu
Maskvoje (jei pageidaujama);
Arbatpinigiai.

Medžioklės turo kaina nemedžiojančiam
palydovui – 800 Eur.
Pasiūlyme nurodytos kainos gali kisti. Dėl tikslesnių kainų
– susisiekite.
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