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GIGANTINIO BRIEDŽIO, ŠIAURINIO ELNIO IR RUDOSIOS MEŠKOS MEDŽIOKLĖ ČIUKOTKOJE 2018 
  Geriausias medžioklės laikas: 2018 m. rugsėjo 10 – spalio 10 d. 

Medžioklės turo trukmė (nuo / iki Vilniaus): 16 dienų  
(14 dienų nuo / iki Magadano, 10 pilnų medžioklės dienų). 

Grupės dydis: 2 medžiotojai. 
Temperatūra (C°): dieną +5 / +15, naktį -5 / +5. Gali trumpai pasnigti. 

 
Medžioklė vykdoma labai atokiose Čiukotkos vietose, sunkiai pasiekiamose net 
vietiniams gyventojams. Todėl briedžių populiacija čia gausi, o tikimybė 
sumedžioti įspūdinga trofėjų didesnė nei bet kur kitur. Medžioklės sėkmė iki šiol 
100 %. Didelė galimybė sumedžioti stambų šiaurinį elnią (svoris iki 140-150 kg!) 
su įspūdingais ragais – briedžių medžioklės metu jau bus prasidėjusi jų 
migracija. Galima medžioti rudąją mešką, pasisekus ir vilką, ernį, taip pat žvejoti. 

 

Medžioklės organizavimo kaina 1 medžiotojui – 11 500 EUR 
(nuo / iki Bilibino Čiukotkoje, įskaitant 1 briedžio sumedžiojimą) 

Papildomo briedžio (užsakomas iš anksto) trofėjaus mokestis – 3 500 EUR. 
Rudosios meškos trofėjaus mokestis – 3 000 EUR. Šiaurinio elnio trofėjaus mokestis – 2 000 EUR. 

 
Medžioklės eiga. Pasiekti geras medžioklės vietas malūnsparnis šioje medžioklėje nereikalingas. Iš Magadano į Bilibino 
atskrendama vietiniu reisiniu lėktuvu. Iš čia medžioklė vykdoma dviem visureigiais. Iki gerų medžioklės plotų važiuojama apie 
280 km. Kiekvienas medžiotojas turi savo visureigį su vairuotoju ir jėgeriu. Gyvenama ir miegama visureigyje, maistas 
gaminamas lauke. Pastovios komfortabilios stovyklos nėra, tačiau taip išžvalgomi dideli plotai ieškant gerų trofėjų. Pastebėjus 
tinkamą trofėjų sėlinama pėsčiomis. Tarp visureigių yra radijo ryšis, trofėjinių žvėrių paieškai naudojami dronai, yra satelitinis 
telefonas. 
 
Su savimi reikia turėti:  
 kokybišką šiltą rudeninę neperšlampamą aprangą; 
 šiltus apatinius rūbus, šiltą megztinį, kelias šiltų kojinių poras; 
 pailgintus neperšlampamus odinius batus (guminius ilgaaulius nusipirksite vietoje) 
 kepurę, pirštines, priemones apsaugai nuo uodų ir mašalų; 
 savo šautuvų vežtis nereikia – geri šautuvai siūlomi nuomai Magadane. 
Svarbu: bagažo limitas skrydžiui Magadanas-Bilibino – 20 kg (įskaitant šautuvą ir šovinius), tad nesivežkite nebūtinų daiktų! 

  

Medžioklės turo tvarkaraštis: 
1 diena: Išskridimas iš Vilniaus į Magadaną per Maskvą. 
2 diena: Atvykimas į Magadaną ryte 9:30. Ginklų pasirinkimas nuomai, 12:40 išskridimas į Bilibino Čiukotkoje. Atvykimas į 
Bilibino, nakvynė. 
3 diena: Išvykimas su 2 visureigiais į medžioklės plotus (apie 280 km). 
4-13 dienos: 10 pilnų medžioklės dienų. 
14 diena: grįžimas iš medžioklės vietų į Bilibino. 
15 diena: išskridimas iš Bilibino į Magadaną, 18:00 atvykimas į Magadaną, nakvynė. 
16 diena: išskridimas į Maskvą, grįžimas į Vilnių. 

 
Į kainą įskaičiuota: Į kainą neįskaičiuota: 

 medžioklės organizavimas 1x1; 
 pasitikimas ir išlydėjimas Magadano oro uoste;  
 palydovas-organizatorius nuo  / iki Magadano; 
 transportas į medžioklės vietą ir medžioklės metu;  
 apgyvendinimas ir maitinimas medžioklės metu;   
 profesionalių vedlių paslaugos;  
 medžioklės leidimas ir licencijos žvėrims;  
 pirminis trofėjų paruošimas.        

 skrydžiai Vilnius-Magadanas-Bilibino ir atgal;  
 vizos ir draudimai; 
 šautuvo nuoma – 200 Eur + sunaudoti šoviniai;  
 viena nakvynė ir maitinimas Magadane grįžtant;   
 asmeninės išlaidos (apsipirkimas ir t.t.);      
 arbatpinigiai gidams ir personalui; 
 trofėjų paruošimas ir persiuntimas į Lietuvą. 

   


