BRIEDŽIŲ IR JUODŲJŲ MEŠKŲ
MEDŽIOKLĖ BRITŲ KOLUMBIJOJE
Šiuose 6500 km2 plotuose gyvena viena didžiausių briedžių populiacijų Šiaurės Amerikoje – gausybė ežerų, pelkingų
vietovių bei upių sudaro puikias sąlygas šių gyvūnų klestėjimui. Trofėjinių briedžių ragų skėtros vidurkis – nuo 101 iki
127 cm. Rujos laikotarpio medžioklės tradiciškas vyksta nuo rugsėjo 15 d., kuomet gyvūnai atsiliepia į vilioklius bei yra
labai aktyvūs. Tradiciškai ši medžioklė gali būti kombinuojama su juodos meškos medžiokle, o esant pageidavimui
galima šauti ir vilką. Šiose medžioklėse naudojamos motorinės valtys, taip pat paprastos valtys arba kanojos, keturračiai,
džipai. Meškos medžiojamos sėlinant pėsčiomis – šiuose plotuose gausu didelių juodųjų meškų.
Medžioklės sezonas: nuo rugsėjo 10 d. iki spalio 15 d. (meškos medžiojamos iki spalio 1 d.)
10 dienų medžioklės kaina 1 medžiotojui
(įskaitant 1 briedį) – 9000 USD
+ valstybiniai mokesčiai bei licencijos
Papildomai už sumedžiotą juodąją mešką – 2000 USD
+ valstybiniai mokesčiai ir licencija
Į medžioklės kainą įskaičiuota:

vienas briedis;

medžioklės organizavimas;

profesionalaus vedlio paslaugos;

visas transportas medžioklės metu;

pasitikimas Prince George oro uoste (Kanada);

transportas automobiliu iš Prince George oro uosto iki
medžioklės stovyklos ir atgal (~ 1 val. kelio);

apgyvendinimas ir maitinimas medžioklės stovykloje;

trofėjų lauko paruošimas ir jų pristatymas taksidermistui
Kanadoje.
Į kainą neįskaičiuota:
 tarptautiniai skrydžiai Vilnius-Prince George ir atgal;
 gydymo išlaidų ir nelaimingų atsitikimų draudimai;
 leidimai ginklų įvežimui – 50 USD;
 šautuvo nuoma – 230 USD;
 licencijos bei visi valstybiniai mokesčiai – apie 1860 USD

(medžioklės licencija 220 USD, briedžio licencija 310 USD,
meškos licencija 220 USD, vilko licencija 65 USD;
mokestis gamtos apsaugos fondui 275 USD, valstybinė
rinkliava 135 USD briedžiui ir 85 USD meškai, bei 5%
valstybinis mokestis nuo briedžio medžioklės kainos (450
USD) ir meškos kainos (100 USD);








nemedžiojančio palydovo būvimas – 250 USD per dieną;
arbatpinigiai;
apgyvendinimas ir maitinimas prieš ir po medžioklės
(jeigu reikia);
alkoholiniai gėrimai;
taksidermisto paslaugos Kanadoje bei trofėjų eksporto
dokumentai;
trofėjų supakavimas, parsiuntimas į Lietuvą ir
išmuitinimas.

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