MEDŽIOKLĖ KONGO RESPUBLIKOS MIŠKUOSE
Medžioklės sezonas – gegužės-spalio mėn.
Kongo džiunglės – milžiniškas atogrąžų miškas, apimantis ketvirtadalį visų pasaulio atogrąžų miškų ir nusileidžiantis tik
Amazonės miškams. Esant sudėtingoms pasaulinio klimato sąlygoms, Kongo džiunglės veikia kaip svarbus anglies
dioksido šaltinis ir didelė bei reikšminga augalų ir gyvūnų buveinė.
Kongo džiunglės – neabejotinai geriausia medžioklės safario vieta centrinėje Afrikoje.
Medžioklės kaina 1 medžiotojui:
13 medžioklės dienų.
Medžiojami visų rūšių žvėrys.
Safaris 1x1 – 27.000 €
Nemedžiojantis palydovas – 3.750 €

Į medžioklės kainą įskaičiuota:








Pasitikimas / išlydėjimas Brazzaville
ir Ouesso oro uostuose;
Transferas iš oro uosto į
medžioklės plotus ir atgal;
Apgyvendinimas ir maitinimas;
Medžioklės organizavimas;
Profesionalus medžioklės gidas ir
pėdsekiai;
Pirminis trofėjų paruošimas;
Eksporto leidimas, veterinarinis
sertifikatas, CITES leidimas.

Į kainą neįskaičiuota:

Trofėjų mokesčiai:














Bonga (Bongo) – 4000 €
Miško sitatunga (Forest Sitatunga) – 2500 €
Miško buivolas (Forest Buffalo) – 2000 €
Geltonnugaris dukeris (Yellow Back Duiker) – 2500 €
Mėlynasis dukeris (Blue Duiker) – 550 €
Juodnugaris dukeris (Black Dorsal Stripe Duiker) – 550 €
Juodakaktis dukeris (Black-Fronted Duiker) – 550 €
Peterso dukeris (Peter‘s Duiker) – 550 €
Baltapilvis dukeris (White-bellied Duiker) – 550 €
Odžilbio dukeris (Ogilby‘s Duiker) – 550 €
Mažoji antilopė (Bates Pygmy Antelope) – 550 €
Krūmyninė kiaulė (Red River Hog) – 650 €
Sužeisti ir nerasti gyvūnai apmokami 100% trofėjaus mokesčiu
(patelė x2).

 Kelionė iki Brazzaville ir Ouesso oro
uostų;
 Vizos;
 Draudimai;
 Apgyvendinimas ir maitinimas prieš
ir po medžioklės (jei reikia);
 Leidimas ginklui – 650 €;
 Medžioklės licencija – 500 €;
 Čarteriai (pageidaujant);
 Trofėjų mokesčiai;
 Trofėjų eksportas;
 Galimai nustatyti nauji valstybiniai
mokesčiai;
 Visi pakeitimai valstybiniuose trofėjų
mokesčiuose;
 Ginklo nuoma – 40 €;
 Arbatpinigiai;
 Asmeninės išlaidos;
 Trofėjų eksportas ir išmuitinimas
Lietuvoje.

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