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MEDŽIOKLĖ LIMPOPO, PAR 
 

Medžioklės sezonas: balandžio pabaiga – lapkričio 

pradžia. 

  

 

Privatūs medžioklės plotai randasi Limpopo provincijoje, netoliese Limpopo upės, 4,5 val kelio nuo oro uosto. 1000 ha 

medžioklės rezervatas yra aptvertas ir gausus žvėrių. Medžioklės ferma – puiki poilsio vieta tiek jums, tiek jūsų 
nemedžiojantiems palydovams.   

Vasarnamiuose yra viengulės ar dvigulės lovos, vonia ir tualetas, oro kondicionierius, šildytuvas, ventiliatorius, veranda, 
kavos bei arbatos virimo aparatas, taip pat – patalinė bei rankšluosčiai. Vasarnamiai valomi, skalbimo paslauga – 

pageidaujant. Pagrindiniame pastate rasite valgomąjį, poilsio kambarį, kepsninių zoną bei barą. 
 

Dienos kaina medžiotojui 1x1 – 235 € 

Dienos kaina medžiotojui 2x1 – 195 € 
 

Kaina nemedžiojančiam palydovui – 95 € 
Kaina nemedžiojančiam palydovui (iki 13 m.) – 13 € 

 

 
 

 
 

Į kainą neįskaičiuota: 

 
 Tabakas, arbatpinigiai, asmeninės išlaidos; 

 Čarteriniai ar kiti skrydžiai į/iš medžioklės 

plotų, apgyvendinimo viešbutyje iki ir po 

medžioklės paslauga (jei reikia); 

 Trofėjaus kaina; 

 Taksidermisto paslaugos; 

 Trofėjų parsiuntimas į Lietuvą ir išmuitinimo 

paslauga; 

 Ginklo ir amunicijos nuoma; 

 14% PVM; 

 Papildomo automobilio nuoma (šeimai ar 

didesnei grupei); 

 Alkoholiniai ir gaivieji gėrimai. 

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

 
Į kainą įskaičiuota: 

 
 Medžioklės organizavimas; 

 Profesionalaus gido, aptarnaujančio personalo, pėdsekių, 

kailialupių, virėjų paslaugos; 

 Pilnas apgyvendinimas ir maitinimas; 

 Visi transferiai medžioklės metu: 1 keturiais ratais varomas 

medžioklinis automobilis vienam profesionaliam medžiotojui; 

 Pirminis trofėjų paruošimas; 

 Medžioklės licencijos. 

Trofėjų mokesčiai, € 
 

Pavianas 50 Krūmyninis 

dukeris 

245 

Baltasnukė antilopė 250 Kudu  1395 

Rudoji hiena P.u.* Begemotas  P.u.* 

Buivolas  P.u.* Nijala  1995 

Margoji antilopė 745 Juodoji antilopė P.u.* 

Krūmyninė kiaulė 295 Karakalas  P.u.* 

Kana (patinas) 1195 Arklinė antilopė  P.u.* 

Dramblys P.u.* Šakalas  50 

Tiesiaragis oriksas 695 Savaninė 
antilopikė  

245 

Gepardas P.u.* Strutis  295 

Geneta  P.u.* Dryžuotoji gnu 450 

Žirafa  1795 Topi  P.u.* 

Taurusis elnias 745 Karpotis  195 

Impala  195 Vandeninis ožys 1195 

Gemzė  795 Zebras 695 

Krokodilas  P.u.* Civeta  P.u.* 

 

P.u.* - pagal užklausą. 

 
 

 


