BRIEDŽIŲ MEDŽIOKLĖ SUOMIJOJE
Siūlome briedžių medžioklę 5000 ha medžioklės plotuose 25 km į šiaurę nuo Kajanio miesto. Apgyvendinimą pasiūlysime
viduryje miško esančiuose autentiškuose medžiotojų nameliuose su šiuolaikišku interjeru bei pirtimi.
Medžioklės plotuose taip pat galime organizuoti miško (kurtinys, tetervinas, jerubė) ir vandens paukščių, bebrų, lapių bei
baltųjų kiškių medžiokles.
Briedžių populiacija Suomijoje siekia 300.000, iš kurių kasmet sumedžiojami apie 65.000. Daugiausiai medžiojami jauni
briedžiai. Senesni briedžių patinai išsiskiria įspūdingais ragais, galinčiais tapti puikiu medžioklės trofėjumi.
Briedžių medžioklė Suomijoje yra kontroliuojama, o medžiotojų leidimų savininkai gauna limituotas licencijas medžioklės
sezonui. Paprastai per sezoną šiame plote galima sumedžioti apie 15 briedžių.
Briedžių medžioklė – komandinis darbas. Įprastai medžiojama su šunimis – bladhaundais. Šiuolaikinės technologijos
medžioklę daro įdomesnę, kadangi medžiotojai gali sekti šunų ir briedžių judėjimą specialiuose GPS ekranuose realiu laiku.
Medžioklės sezonas: spalis – gruodis. Geriausias laikas – lapkritis.
Kelionės trukmė – 3 dienos.
Kainos, EUR / 1 medžiotojui
Grupės dydis
4-5 žmonės
6-8 žmonės
9-12 žmonių
Svarbu: nėra
briedžius.

jokio

Kaina
990
900
710
papildomo

Papildoma diena
260
210
180
mokesčio

už

sumedžiotus

Medžioklės programa

Į kainą įskaičiuota:

1-ma diena
Atvykimas į Kajanio oro uostą bei pervežimas į medžiotojų namelį. Jūsų
lauks iškūrenta suomiška pirtis, o po pirties – tradicinė suomiška
vakarienė. Vakarienės metu jums bus pristatytas medžioklės ploto
žemėlapis bei aptarti kitos dienos medžioklės planai. Nakvynė medžiotojų
namelyje (1-5 žmonės kambaryje).







2-ra diena
Pusryčiai bei pervežimas į medžioklės plotus, kuriuose medžiokliniai šunys
jau dirbs savo darbą. Šiuolaikinių technologijų pagalba šunų veiksmus
galėsite sekti dar prie pusryčių stalo. Šunys uodžia briedžius bei lodami
sustabdo arba sulėtina žvėrių judėjimą, o medžiotojai pasiruošia šūviams
žvėrių judėjimo kryptimi.
Pietūs patiekiami medžioklės plote, lauko virtuvėje. Jei oro sąlygos
tinkamos – galima medžioklė tykojant prieblandoje.
3-čia diena
Pusryčiai medžiotojų namelyje bei medžioklė medžioklės plotuose. Pietūs
lauko virtuvėje. Grįžimas į medžiotojų namelį bei, pageidaujant, pirtis.
Pervežimas į Kajanio oro uostą, skrydis namo.
Pageidaujant galima užsisakyti papildomas medžioklės diena.



Medžioklės organizavimas;
Pasitikimas ir transferis iš/į oro uostą;
Apgyvendinimas;
Maitinimas;
Profesionalus vedlys ir medžiokliniai
šunys;
Mokesčiai už sumedžiotus žvėris.

Briedžių garantija: jei medžioklės metu
briedžių išvis nebus (nematys nei
medžioklės dalyviai, nei „paims“ šunys), be
papildomų mokesčių medžioklė gali būti
perkelta kitiems metams.
Į kainą neįskaičiuota:








Skrydžiai į/iš Suomijos;
Draudimai;
Medžioklės licencija – 50 EUR;
Pirminis trofėjų paruošimas;
Taksidermisto darbas;
Trofėjų išsiuntimas ir išmuitinimas;
Asmeninės išlaidos, arbatpinigiai.

Antano Truskausko PĮ FELIS. Adresas: Švitrigailos g. 16, LT-03223 Vilnius. Telefonas: +370 5 2330009. Mob.: +370 698 89 240. El. paštas: info@felis.lt
www.hunting-world.com

