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KARALIŠKA GEMZIŲ MEDŽIOKLĖ AUSTRIJOJE 
 

Medžioklės sezonas – nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. 
 

 

 

Sakoma, kad medžioklės galimybės Austrijoje kelia pavydą kitoms Europos šalims. Be solidaus trofėjų sąrašo, apimančio 
elnius, šernus, danielius, stirnas, muflonus, Alpių ožius ir Alpių gemzes, Austrija nuosaikiai laikosi medžioklės tradicijų, o 

unikalūs medžioklės papročiai sukūrė tokią medžioklės kultūrą, kuria žavimasi visame pasaulyje.  
Alpių gemzės medžioklės Austrijoje siūlo puikų iššūkį vidutiniuose kalnų aukščiuose, tačiau medžioklė žemesnių kalnų 

papėdėse gali būti lygiai taip pat įkvepianti. Kadangi Alpių gemzė yra aktyvi visą dieną, nėra būtinybės medžioti tik anksti 

rytais ar vakarais. Gemzės gali būti pastebėtos tiek pavieniui,  tiek grupėse po 30 ir daugiau. Nors patinai turi didesnę 
kūno ir ragų masę, skirtumai nėra dideli, tad yra medžiojami ir patinai, ir patelės.  

Apgyvendinimas: 4 žvaigždučių viešbutyje, kuriame jausitės kaip penkerių žvaigždučių. Svetingumas, maloni atmosfera, 
tradicijų bei modernumo samplaika senovinėje pilyje užtikrins Jūsų jaukią viešnagę. 

Medžioklės programa: 

1 diena: Pasitikimas Vienoje, kelionė iki viešbučio. Popietę – medžioklė, jei yra laiko bei noro. Vakaro kokteiliai, 

gurmaniška vakarienė. 
2 diena: Visa diena medžioklėje. Vakaras viešbutyje, kokteiliai, vakarienė. 

3 diena: Visa diena medžioklėje. Vakaras viešbutyje, kokteiliai, vakarienė. 
4 diena: Ryte, jei norisi – medžioklė. Transportas iki Vienos. 

 
Medžioklės kaina 

 

Dienos kaina asmeniui, paskaičiuota ne trumpesniam nei 3 
dienų laikotarpiui, įskaitant atvykimo, medžioklės dienas ir 

išvykimo dieną. 
 

Daugiau nei 2 medžiotojų grupė (kaina kiekvienam 

medžiotojui, su medžioklės vadovu 1:1) – 590 € / 1 diena 
 

2 medžiotojų grupė (kaina kiekvienam medžiotojui, su 
medžioklės vadovu 1:1) – 690 € / 1 diena 

 
Vienas medžiotojas – 790 € / 1 diena 

 

Stebėtojas – 290 € / 1 diena 
Stebėtojas su privačiu gidu bei automobiliu – 390 € / 1 diena 

 

 

 
Į kainą įskaičiuota: 

 

 Pasitikimas / išlydėjimas oro uoste bei nuvežimas / parvežimas į / iš 

medžioklės vietos; 

 Gido /  vertėjo paslaugos kelionėje iš / į oro uostą ir medžioklės 

metu; 

 Visi pervežimai tarp medžioklės plotų; 

 Apgyvendinimas vienviečiame / dviviečiame kambaryje; 

 Pilnas maitinimas, įskaitant vietinius alkoholinius gėrimus; 

 Itin patyręs gidas / medžioklės vadovas 1:1 medžioklės plotuose; 

 Patyręs personalas ir apmokyti šunys medžioklės plotuose; 

 Visi valstybiniai medžioklės mokesčiai, leidimai ir licencijos 

medžioklės periodui; 

 Pirminis trofėjų paruošimas; 

 Oficialus trofėjų matavimas. 

  
Į kainą neįskaičiuota: 

 

 Trofėjų mokesčiai (pateikti žemiau); 

 Pagrindinė valstybinė medžioklės 

licencija – 220 €; 

 Kelionės išlaidos iki / iš Vienos; 

 Ginklo (be šaudmenų) nuoma – 50 €; 

 Apgyvendinimo paslaugos iki / po 

medžioklės; 

 Asmeninės išlaidos; 

 Trofėjų paruošimas išsiuntimui ir 

išsiuntimas; 

 Atsiskaitant kredito kortele (Visa, 

MasterCard) bus taikomas 3%, AmEx - 

5% mokestis; 

 Arbatpinigiai. 
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Trofėjų mokesčiai 
 

Kaina, € Reprezentacinė 
klasė 

Bronzinio 
medalio klasė 

Sidabrinio 
medalio klasė 

Auksinio 
medalio klasė 

Aukšto auksinio 
medalio klasė 

Rekordų klasė 

Alpių gemzė 3.590,- 
 

3.990,- 
 

4.990,- 
 

5.990,- 
 

Pagal užklausą 
 

Pagal užklausą 
 

≤100 CIC balų >100 – 105 CIC 
balų 

>105 – 110 CIC 
balų 

>110 – 113 CIC 
balų 

>113 – 115 CIC 
balų 

>115 CIC balų 

 

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

   

 


