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GEMZIŲ MEDŽIOKLĖ AUSTRIJOJE 
 

Medžioklės sezonas – nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. 
 

 

 

Medžioklės plotas, esantis 400 – 1.800 m. virš jūros lygio yra ideali buveinė elniams, muflonams, gemzėms. Šiuolaikinis 
laukinės gamtos administravimas ir medžioklės bei miškininkystė vadovai leidžia gyvūnijos valdymą išmaniai derinti su 

miškų ūkiu. Spalvingas medžioklės plotas aistringą medžiotoją pasitiks su įvairiomis medžioklės galimybėmis. Nesvarbu, 
ar norite medžioti iš medžiotojų bokštelių, ar sėlinti – šiame medžioklės plote rasite viską.  

Atsiveriantys puikūs gamtos vaizdai maloniai paįvairins Jūsų medžioklę. Medžioklės plotas yra 2 – 2.5 val. kelio 

automobiliu atstumu nuo Vienos. 
Galime pasiūlyti dvi apgyvendinimo galimybes: Viešbutis netoli medžioklės ploto, kuriame galėsite puikiai pailsėti bei 

pasidalinti medžioklės įspūdžiais arba 4 žvaigždučių viešbutis, kuriame Jums bus pasiūlytas ir uždaras plaukimo 
baseinas, ir vyno rūsiai, o itin gardžiai paruoštas maistas bei malonus ir draugiškas aptarnavimas užtikrins Jūsų 

nepriekaištingą poilsį. 

 
 

 
Medžioklės organizavimo ir apgyvendinimo kainos 

 

1 medžiotojas (su medžiotojų vadovu) – 576 € / 1 diena 
2 medžiotojai (su medžiotojų vadovu) – 456 € / 1 diena 

1 nemedžiojantis stebėtojas (be papildomos transporto 
priemonės) – 192 € / 1 diena 

Administracinis mokestis 1 medžiotojui – 60 € / 1 diena 

 

 
 

Į kainą įskaičiuota: 
 

 Pasitikimas oro uoste ir pagalba muitinėje; 

 Apgyvendinimo paslaugos; 

 Pusryčiai viešbutyje; 

 Transportas iš / į oro uostą bei medžioklės metu; 

 Licencijos sumedžiojimui; 

 Patyrusio medžioklės vadovo / gido paslaugos; 

 Pradinis trofėjų paruošimas; 

 Gaivieji, nealkoholiniai gėrimai medžioklės metu. 

Į kainą neįskaičiuota: 

 
 Lėktuvų bilietai; 

 Arbatpinigiai; 

 Apgyvendinimo paslaugos iki / po medžioklės dienų (jeigu reikia); 

 Alkoholiniai gėrimai; 

 Pietūs ir vakarienė viešbutyje; 

 Valstybinė medžioklės licencija – 78 €; 

 Ginklų ir šovinių nuoma: ginklas – 66 € / 1 diena; 4.56 € / 1 šovinys; 

 Vietinio taksidermisto paslaugos, trofėjų eksportas bei išmuitinimas 

Lietuvoje. 

  

Trofėjų mokesčiai 
 

CIC balai 
 

Kaina, € 
 

Už papildomą 
balą, € 

 

Iki 90 balų 
 

3228,- 
 

 

Virš 90 balų 
 

3228,- 
 

+ 126,- 

 

Už sužeistą žvėrį mokama 50 proc. trofėjaus 
mokesčio. 

 

 
 

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

 


