VIP MEDŽIOKLĖ PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE
Medžioklės sezonas ištisus metus, išskyrus gruodį ir
sausį.

Minimali medžioklės trukmė: 7 dienos (nuo
Johanesburgo iki Johanesburgo).

Antilopių (Plains Game) dienos medžioklės kaina
vienam medžiotojui:
1 medžiotojas su 1 PH – 295 €
2 medžiotojai su 1 PH – 270 €
Medžiotojo poilsio diena – 150 €
Kelionės tarp skirtingų medžioklės plotų (koncesijų) diena
apmokama kaip medžioklės diena
Dienos kaina nemedžiojančiam palydovui – 120 €
Naktinė medžioklė vienam medžiotojui – 50 € nakčiai
Priemoka už nakvynę liukso klasės stovyklose (5 žvaigždučių) –
100 € dienai vienam asmeniui
Stambių žvėrių (Big Game) dienos medžioklės kaina
vienam medžiotojui:
1 medžiotojas su 1 PH – 350 €
Dienos kaina nemedžiojančiam palydovui – 120 €
Į medžioklės kainas įskaičiuota:











medžioklės organizavimas;
licencijuoto profesionalaus medžiotojo (PH), vedlių,
pėdsekių ir stovyklos personalo paslaugos, automobilis
medžioklei;
pasitikimas ir išlydėjimas Johannesburgo oro uoste;
apgyvendinimas
ir
maitinimas
(FB)
įskaitant
nealkoholinius gėrimus;
transferis iš Johannesburgo tarptautinio oro uosto į
medžioklės plotus ir atgal;
pervežimai tarp medžioklės plotų Area A ir Area B ir jų
ribose;
skalbimas (išskyrus sekmadienį);
trofėjų pirminis paruošimas;
licencijos trofėjams.

Į
medžioklės
neįskaičiuota:












ir

kelionės

kainą

viza, gydymo išlaidų ir nelaimingų atsitikimų
draudimai;
skrydžių bilietai iš Lietuvos į Pietų Afriką ir
atgal;
vietiniai čarteriai Pietų Afrikoje (jeigu reikia);
apgyvendinimas ir maitinimas iki ir po
medžioklės;
ginklų nuoma – 30 Eur dienai + šoviniai
pagal vieneto kainą;
sumedžiojimai pagal kainyną;
alkoholiniai gėrimai, įskaitant alų ir vyną;
asmeninės išlaidos ir turistinė programa;
arbatpinigiai profesionaliems medžiotojams
ir personalui;
taxidermisto paslaugos;
trofėjų parsiuntimas į Lietuvą.
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Sumedžiojimų kainynas (Eur) 2017 metams (pagal skirtingus medžioklės plotus)

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