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RYTŲ KAUKAZO (DAGESTANO) TURO MEDŽIOKLĖ 

AZERBAIDŽANE 
   

Medžioklės trukmė: 7 dienos (5 medžioklės dienos). 

Medžioklės laikas: balandžio 1 d. – lapkričio 30 d. 
Medžioklės plotas: Ismaily rajonas. Klimatas: birželis-rugsėjis +10/+30 Сº, balandis, gegužė bei spalis-lapkritis -5/+10Сº 

Medžioklės būdas: raita medžioklė su arkliais ir sėlinimas pėsčiomis. Medžiotojų skaičius grupėje: 1-5 medžiotojai. 
Apgyvendinimas: medžiokliniai namai ir kilnojamos palapinių stovyklos. 

 
Medžioklės kaina priklauso nuo grupės 

dydžio: 

 

Medžiotojų 

skaičius 

Medžioklės kaina 

vienam 

medžiotojui 

Nesumedžiojus 

turo, gražinama 

suma 

1 6500 EUR 900 EUR 

2 5500 EUR 700 EUR 

3 5000 EUR 700 EUR 

4 4700 EUR 700 EUR 

5 4400 EUR 700 EUR 

 

Kaina nemedžiojančiam asmeniui – 2000 EUR 
Sužeisti ir nerasti gyvūnai apmokami kaip sumedžioti. 

 
 

 

 

  

Medžioklės programa: 

 
Priklausomai nuo atvykimo į Baku laiko (vakare arba ryte) į medžioklės plotus išvykstama arba tą pačią dieną tiesiai iš 

oro uosto, arba sekančios dienos ryte po nakvynės viešbutyje ir pusryčių. Į medžioklės plotą vykstama džipais arba 
autobusu. 

Kelionė trunka apie 2,5 val., pakeliui trumpas sustojimas priešpiečiams. Atvykus į tarpinę stovyklą, pakeičiamas 

transportas ir išvykstama į pagrindinę medžioklės stovyklą kalnuose. Kelionė trunka apie 3 val. Atvykus į vietą, 
medžiotojai apgyvendinami medžioklės nameliuose, vyksta vakarienė ir kitos dienos medžioklės aptarimas. Toliau 4-5 

medžioklės dienos. Paskutinėmis dienomis stovykloje paruošiami trofėjai. Pakutinę dieną grįžimas į Baku apie 18 val., 
apgyvendinimas viešbutyje, pasivaikščiojimas po miestą, apsilankymas tradiciniame restorane. Kitos dienos rytą 

išvykimas į oro uostą, skrydis namo. 
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Į medžioklės kainas įtraukta: 

 
Vienas Dagestano turo trofėjus; 

Pasitikimas ir muitinės formalumų sutvarkymas 

tarptautiniame Baku oro uoste; 
Šautuvų įvežimo/išvežimo į/iš Azerbaidžano leidimai; 

Visi pervežimai žemės transportu (automobiliai, arkliai); 

Vertėjas; 

Apgyvendinimas medžioklės name (elektra, karštas dušas, 

poilsio kambarys) bei kilnojamų palapinių stovyklose; 
Profesionalus virėjas; 

Maitinimas kelis kartus per dieną; 

Alkoholiniai ir nealkoholiniai gėrimai; 

Pilnas medžioklės organizavimas su profesionaliais gidais; 

Visi medžioklės leidimai ir licencijos; 

Eksporto dokumentai; 

Veterinarinis sertifikatas; 

Trofėjų lauko apdirbimas, supakavimas ir paruošimas 

išsiuntimui; 
Banketas Baku nacionalinės virtuvės restorane. 

 

 

 
 

  
Į medžioklės kainas neįtraukta: 

 
Antras Dagestano turas – 2100 EUR; 

Tarptautiniai skrydžiai į Baku; 

Kvietimas atvykti į šalį – 150 EUR; 

Vizos; 

Draudimas; 

Šautuvo nuoma (jeigu pageidaujama); 

Viešbutis ir maitinimasis Baku prieš ir 

po medžioklės; 
Arbatpinigiai vedliams; 

Bagažo viršsvoris oro uoste; 
Neplanuotas transferis iš plotų į Baku 

anksčiau laiko; 

 Trofėjų eksportas ir išmuitinimas 

Lietuvoje.  

 

Galimi papildomi trofėjai: 
 
Meška – 4000 EUR + CITES; 

Kaukazo gemzė – 2200 EUR; 

Stirninas – 1200 EUR; 

Šernas – 700 EUR. 
 
 

 
 

   
Pasiūlyme nurodytos kainos gali kisti. Dėl tikslesnių 

kainų – susisiekite. 
 


