GEMZIŲ MEDŽIOKLĖ AUSTRIJOJE
Medžioklės sezonas – nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.
Medžioklės plotas REISECK ALPS
Plotas yra įsikūręs Austrijos Karintijos regione, netoli Spital miesto (Pietvakarių Austrija). Iki ploto nuvykti užtruktų apie
4 valandas automobiliu nuo Vienos arba 1 valandą automobiliu nuo Klagenfurto. Apie 2000 ha dydžio medžioklės plotas
yra Reiseck kalnuose. Augmenija – daugiausiai eglės, maumedžiai, kalnų pušys, kurios, kartu su kalkakmeniu, sudaro
įprastą Alpių kalnų vaizdą. Stambus gemzės trofėjus gali siekti 105 CIC taškų. Be gemzių plotuose taip pat gausu stirnų,
kurtinių, tetervinų, elnių bei švilpikų. Teritorija yra 1200 - 2500 m. aukštyje virš jūros lygio. Teritorijoje puikūs keliai,
gausu medžiotojų bokštelių, medžioklės namelių. Medžioklės būdas: sėlinimas ir medžioklė iš medžioklės bokštelių.
Sėkmingai medžioklei užtikrinti, turėtumėte planuoti bent 3 medžioklės dienas.
Medžiojama: gemzės, elniai, kurtiniai, tetervinai, švilpikai.
Medžioklės plotas SAUALM MOUNTAIN
Plotas yra įsikūręs Austrijos Karintijos regione, netoli Klagenfurt miesto (Pietų Austrija), netoli Italijos sienos. Kelionė į
medžioklės plotą truktų 3,5 valandos automobiliu iš Vienos. Teritorija yra apie 4000 akrų dydžio ir sudaro dalį 60000 ha
dydžio privataus medžioklės ploto. Dominuoja pušys. Kalnų viršus nuklotas pievomis be akmenų, kas palengvina
medžioklę vyresnio amžiaus medžiotojams. Teritorija yra 1200 – 1800 m. aukštyje virš jūros lygio. Teritorijoje puikūs
keliai, gausu medžiotojų bokštelių. Medžioklės būdas: sėlinimas ir medžioklė iš medžiotojų bokštelių.
Medžiojama: gemzės, elniai.

Medžioklės kainos:
Dienos įkainis: 1 medžiotojas (su medžiotojų vadovu) – 300 €
/ 1 diena
Medžioklės organizavimas 1: 1
4x4 automobilis
Transportas medžioklės metu
Į kainą neįskaičiuota:













Trofėjų paruošimas - 65 € / 1 ragai;
Kailio nulupimas - 150 € / kailis;
Trofėjų pakavimas ir pristatymas taksidermistui;
Medžioklės leidimas - 150 € / 1 medžiotojas;
Trofėjaus mokestis už papildomą sumedžiojimą - pagal kainoraštį;
Pervežimas iš oro uosto / viešbučio į medžioklės plotus arba tarp
medžioklės plotų - 0,9 EUR / km / 1 automobilis;
Atvykimo arba skrydžio išlaidos į / iš Austrijos;
Asmeninės išlaidos, arbatpinigiai;
Gėrimai;
Apgyvendinimas, viešbučio išlaidos;
Pietūs ir vakarienė viešbutyje;
Ginklų ir šaudmenų nuoma.

Apgyvendinimas medžioklės plote REISECK ALPS: 4 žvaigždučių
viešbutis. Kaina – apie 80 € žmogui / 1 para (su pusryčiais).
Apgyvendinimas medžioklės plote SAUALM MOUNTAIN: 5
žvaigždučių Keutschachhof apartamentai. Kaina - 170 € žmogui
/ 1 para (pilnas maitinimas).

Gemzių trofėjų įkainiai
CIC balai

Kaina, €

Iki 80 CIC balų
81 – 84 CIC balai
85 – 90 CIC balai
91 – 95 CIC balai
Kiekvienas papildomas balas

2.160,2.640,3.000,3.420,168,-

Trofėjų vertinimas:
Nušauti gemzių trofėjai
bus įvertinti ir
apmokestinti pagal CIC balus.

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