LEOPARDO MEDŽIOKLĖ NAMIBIJOJE
Medžioklės sezonas ištisus metus
Siūlome leopardo medžioklę Namibijoje itin patrauklia kaina.
Medžioklė vykdoma centrinės Namibijos Otjozondjupa regione esančiuose medžioklės plotuose.
Užsisakius leopardo medžioklę, 3 mėnesius prieš medžioklės datą leopardas yra viliojamas masalais. Taip pat statomos
fotokameros, tad leopardas yra fotografuojamas.
Jei leopardo užsakytai medžioklės datai nebus – sumokėtas avansinis mokestis gali būti perkeltas vėlesniam laikui arba
kitiems metams.
14 dienų medžioklės kaina nuo – iki Vindhuko (Windhoek)
oro uosto (viskas įskaičiuota) – 11.500 EUR.
Į medžioklės kainą įskaičiuota:









Medžioklės organizavimas;
Pasitikimas/palydėjimas oro uoste atvykstant ir išvykstant;
Transportas į/iš medžioklės plotų;
Ginklo įvežimo licencija;
Pilnas apgyvendinimas ir maitinimas;
Leopardo viliojimas masalais, stebėjimas, fotografavimas;
Pirminis trofėjų paruošimas;
Trofėjų pristatymas vietiniam taksidermistui.

Į medžioklės ir kelionės kainą neįskaičiuota:












Skrydžių bilietai iš Lietuvos į Namibiją ir atgal;
Viza;
Draudimai;
Apgyvendinimas ir maitinimas iki ir po medžioklės (jei reikia);
Leopardo sumedžiojimo mokestis – 5500 Eur (sumokamas po
sumedžiojimo);
Papildomi sumedžiojimai pagal kainyną;
Asmeninės išlaidos ir turistinė programa;
Arbatpinigiai profesionaliems medžiotojams ir personalui;
Vietinio taksidermisto paslaugos; trofėjų paruošimas eksportui
ir eksporto dokumentai;
CITES leidimai;
Trofėjų parsiuntimas į Lietuvą ir išmuitinimas Lietuvoje.

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

Papildomų sumedžiojimų kainos, EUR:

Plėšrūnai:

Karakalas – 450
Gepardas – 4000

Antilopės:

Baltasnukė antilopė
– 500
Paprastasis dukeris
– 300
Savaninė antilopikė
– 300
Šoklioji gazelė –
400
Paprastoji impala –
500
Juodasnukė impala
– 1750
Kudu – 1050
Kana – 1400
Žirafa – 2000
Rudoji hiena – 1500
Dėmėtoji hiena –
1400

Karvinė antilopė –
600
Oriksas – 500
Afrikinis karpotis –
400
Vandeninis ožys –
1700
Baltauodegė gnu –
900
Dryžuotoji gnu –
800
Antilopė šoklė –
1300
Dikdikas – 1300
Savaninis zebras –
700
Kalninis zebras –
850
Afrikinis strutis –
250
Šakalas –
nemokamai
Pavianas –
nemokamai
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