TIAN-ŠANIO MARALO IR SIBIRINIO OŽIO MEDŽIOKLĖ
KAZACHSTANE
Medžioklės programa (galimi pakeitimai priklausomai nuo tarptautinių skrydžių grafiko)
1 d. – atvykimas į Almaty, 6 val. trukmės kelionė į medžioklės plotą mikroautobusu. Atvykimas į stovyklą, poilsis.
2-11 d. – 10 medžioklės dienų.
12 d. – grįžimas į Almaty ir išvykimas namo.
Medžioklės plotas: Džungarijos Alatau kalnynas, Narynkol rajonas.
Medžioklės būdas: jojimas arkliais bei sėlinimas pėsčiomis.
Medžioklės laikas: Rugsėjo mėn.
Grupės dydis: 2-4 medžiotojai.
Apgyvendinimas: medžiokliniai nameliai, jurtos, kilnojamos palapinių stovyklos.
Kaina nuo Almatos:
12 dienų (10 medžioklės dienų) 2x2 – 5200 EUR
Papildomas mokestis medžiojant 1x1 – 700 EUR
Į kainą įskaičiuota:







transportas iki medžioklės ploto ir atgal;
transportas medžioklės metu (džipai, arkliai);
patyrusio gido paslaugos;
apgyvendinimas ir maitinimas medžioklės stovykloje;
vertėjo paslaugos (jeigu reikia);
pirminis trofėjų paruošimas.

Turite atsivežti savo miegmaišį ir termosą laikinoms palapinių
stovykloms.
Jeigu Jūs ketinate atsivežti su savimi savo medžioklinį peilį, turite
pranešti jo numerį.
Į kainą neįskaičiuota:
















kelionė iki Almatos ir atgal;
Kazachstano viza;
dokumentų paketas medžiotojui – 450 EUR (Įeina pakvietimo
laiškas vizai, šaunamojo ginklo leidimas, medžioklės leidimas,
valstybinis mokestis, veterinarinis sertifikatas, klientų
pasitikimas Almatoje, transportavimas iš/į oro uosto
Almatoje);
dokumentų paketas nemedžiotojui – 250 EUR;
papildoma medžioklės diena – 320 EUR;
turo kaina nemedžiotojui – 2300 EUR;
papildoma diena nemedžiotojui – 190 EUR;
draudimai;
viešbutis prieš ir po medžioklės (jeigu reikia);
maistas ir alkoholiniai gėrimai Almatoje;
alkoholiniai ir gazuoti gėrimai medžioklės stovykloje;
asmeninės išlaidos;
arbatpinigiai;
trofėjų parsiuntimas į Lietuvą ir išmuitinimas.

Trofėjų kainos:
Maralas
iki 12 kg
12-13 kg
13-14 kg
14-15 kg
15-16 kg
16-17 kg
17 kg ir
daugiau

Sibirinis ožys
3500
EUR
4000
EUR
4500
EUR
5500
EUR
6500
EUR
8500
EUR
10500
EUR

iki 110
cm
110,1120 cm
120,1130 cm
virš 130,1
cm

Šernas

2000
EUR
2500
EUR
3000
EUR
3500
EUR
1200
EUR
800 EUR

Vilkas

800 EUR

Stirninas

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

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

