MEDŽIOKLĖ ŠIAURĖS KAMERŪNO SAVANOJE
Geriausias medžioklės laikas: sausis-vasaris.
Kamerūnas – kone vienintelė šalis Afrikos žemyne, kur dar galima tikroji Afrikos medžioklė! Tik čia galėsite medžioti
tikrus laukinius gyvūnus, kurie niekada nėra matę tvorų! Kamerūne kiekvienas medžiotojas gali atrasti kažką ypatingo.
Trofėjų siekiančiam kolekcininkui medžioklė čia leis papildyti turimą kolekciją endeminiais žvėrimis, kurių nėra kitose
šalyse, „pavojingų žvėrių“ medžiotojui čia atsivers galimybė išbandyti savo sugebėjimus medžiojant vieną iš
pavojingiausių buivolų žemyne – savanos buivolą, o medžiotojas-gamtininkas parsiveš namo gausybę unikalių įspūdžių.
Medžioklė vykdoma 1 x 1 pagrindu. Kiekvienas vedlys turi savo transportą ir pėdsekių bei pagalbinio personalo
komandą. Į 15 dienų medžioklės turą įtrauktos atvykimo ir išvykimo dienos, t.y. tai 13 pilnų dienų medžioklė su galimybė
kažkiek medžioti atvykimo ir išvykimo dienomis (priklausomai nuo vietinių skrydžių grafiko).

Į medžioklės kainą įskaičiuota:

Kainos 1 medžiotojui 1x1



15 dienų Didysis safaris
(13 pilnų medžioklės dienų su galimybe medžioti
atvykimo/išvykimo dienomis):





Didžioji kana (Giant Eland) Djibao stovykloje - 40.000 €
Didžioji kana (Giant Eland) kitose stovyklose - 32.000 €
Didžiųjų žvėrių medžioklė (išskyrus Didžiąją kaną) bet
kurioje stovykloje - 17.000 €



8 dienų Vidutinis safaris:
Tik žvėrys iš B ir C grupių (įskaitant vidutinę licenciją,
išskyrus specialiąją kategoriją) - 8.000 €





Pasitikimas oro uoste atvykstant ir
išvykstant;
Profesionalaus medžiotojo ir pėdsekių bei
pagalbinio personalo paslaugos;
Pilnas apgyvendinimas ir maitinimas,
įskaitant gaiviuosius ir nestiprius alkoholinius
gėrimus stovykloje (alus ir vynas);
Paslaugos stovykloje: virėjas, lupikas,
padavėjas, skalbimo paslaugos, vairuotojas,
mechanikas ir t.t.;
Pilnai įrengta bazinė stovykla su akmeniniais
bungalais ir vonios kambariu, poilsio/pietų
zona;
Papildomų kilnojamų stovyklų įrengimas;
Trofėjų paruošimas išsiuntimui;
Neribotas transporto naudojimas medžioklės
metu.

Didžiojo safario licencija leidžia sumedžioti du skirtingus žvėris iš grupės A ir keturis iš Grupių B ir C. Mažojo safario
licencija leidžia sumedžioti šešis skirtingus žvėris iš grupės B ar C (ne vieno iš A!). Negalima medžioti dviejų tos pačios
rūšies gyvūnų.
Didysis safaris (15 dienų) gali būti papildytas Vidutine licencija ar Specialiąja licencija – tai leis sumedžioti šešis
papildomus žvėris iš grupės B ar C (skirtingų rūšių) - priemoka 2.500 € + trofėjų mokesčiai.
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Trofėjų grupės ir įkainiai (+10% mokestis, skirtas
brakonieriavimo monitoringui ir vystymo programoms):
Grupė A

Grupė B

Grupė C

Giant eland 3.500 €
North western
buffalo - 1.800 €
Elephant - 4.000 €
Western roan 2.000 €

Western hartebeest
- 800 €
Nigerian Bohor
reedbuck - 450 €
Western cob - 400 €
Wart hog - 400 €

Western bush
duiker - 300 €
Red-flanked duiker 375 €
Oribi - 300 €
Baboon - 200 €
Python - 325 €
Civet cat - 250 €

Specialioji
kategorija
Harnessed bushbuck
- 500 €
Sing-sing waterbuck
- 900 €

Į medžioklės kainą neįskaičiuota:














Tarptautiniai skrydžiai;
Čarteriniai skrydžiai iš Doualos į stovyklą ir atgal arba kiti vietiniai skrydžiai;
Vizos ir draudimai;
Ginklų įvežimo/išvežimo iš Kamerūno leidimai;
Galima ginklo ir šaudmenų nuoma;
Dienos įkainis nemedžiojančiam palydovui – 250 €;
Didžiojo safario medžioklės licencija – 1.000 €;
Trofėjaus mokesčiai už sumedžiotus arba sužeistus gyvūnus (žr. kainoraštį) +10% nuo trofėjų mokesčių ;
Pirminis trofėjų apdirbimas:
 Gyvūnai, įtraukti į Didžiojo safario licenciją: 975 €
 Vidutiniojo safario licencija: 600 €
 Didžioji + Vidutinė licencija: 1.250 €
 Pilni kailiai žvėrių iš A grupės: 100 € už kiekvieną (išskyrus dramblį, kuris kainuos brangiau);
Taksidermistiniai darbai, trofėjų išsiuntimas;
Visos asmeninės išlaidos (viešbutis prieš ir po medžioklės, telefoniniai pokalbiai ir k.t.);
Arbatpinigiai.

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