RUDOSIOS MEŠKOS MEDŽIOKLĖ MAGADANE 2018
Ypatingas pasiūlymas meškos medžioklei iš jūrinio katerio Ochotsko jūros pakrantėje.
Medžioklės laikas: 2018 m. gegužės 15 d. – birželio 1 d.
(nuo-iki Vilniaus)
Skrydžiai: Vilnius – Maskva – Magadanas
Medžioklės trukmė: 10 dienų nuo/iki Magadano
Medžioklės kaina priklausomai nuo pasirinkto jūrinio
katerio ir medžiotojų grupės dydžio:
1. Medžiojant iš mažo katerio – a) 7800 Eur žmogui
3-jų medžiotojų grupėje, b) 7300 Eur žmogui 4-ių
medžiotojų grupėje. Mažame kateryje medžiotojams
skirtos 4 atitvertos miegamosios vietos. Kateryje yra
elektra, 2 motorinės valtys, virtuvė. Nėra WC ir dušo.
2. Medžiojant iš vidutinio katerio – a) 8600 Eur
žmogui 3-jų medžiotojų grupėje, b) 7900 Eur
žmogui 4-ių medžiotojų grupėje. Vidutiniame kateryje
yra 2 dvivietės kajutės ir 1 keturvietė kajutė. Kateryje yra
WC ir dušas, elektra, 2 motorinės valtys, virtuvė.
3. Medžiojant iš didelio katerio – a) 10300 Eur
žmogui 3-jų medžiotojų grupėje, b) 9100 Eur
žmogui 4-jų medžiotojų grupėje. Dideliame kateryje
yra: apatiniame denyje – 1 keturvietė kajutė (čia mažiau
supa), WC, dušas, šaldytuvas, didelis stalas; viršutiniame
denyje – 2 vienvietės kajutės, 1 dvivietė, 1 keturvietė, 2
WC ir 2 dušai.

Jeigu liks laiko, galima papildoma snieginio avino
medžioklė. Sumedžiojus, kaina – 4 500 EUR
(įprastinė tokios medžioklės kaina 12 000 EUR).
Papildomas meškos trofėjus – 3000 EUR.
Medžioklės programa
Pasitikimas Magadano oro uoste, kelionė į Magadaną,
apsipirkimas (guminiai batai ir kt.). Kelionė į uostą,
laipinimas į katerį, po pietų išplaukiama į jūrą.
Iki medžioklės pradžios plaukiama 8-16 val. Gyvenama bei
miegama kateryje. Maistą gamina profesionalus virėjas.
Plaukiama palei krantą. Radus gerą trofėjų į krantą
plaukiama motorine valtimi, trofėjus įvertinamas bei
šaunamas. Iš anksto numatytose vietose dedamas
masalas, vakarais ten išsilaipinama ir tykojama meškos.
Snieginiai avinai pietiniuose šlaituose ieškomi dieną, kai
ten minta šviežia žole.

Į medžioklės kainą įskaičiuota:
 Pilnas medžioklės organizavimas ir vienos meškos
sumedžiojimas;
 Apgyvendinimas ir maitinimas medžioklės metu;
 Pirminis trofėjų paruošimas.
Į medžioklės kainą neįskaičiuota:








Kelionė į Magadaną ir atgal;
Vizos ir draudimai;
Apgyvendinimas ir maitinimas Magadane (jeigu reikia);
Asmeninės išlaidos, arbatpinigiai, alkoholiniai gėrimai;
Šautuvo nuoma 150 EUR žmogui + sunaudoti šoviniai;
Papildomi trofėjai;
Trofėjų eksportas ir išmuitinimas Lietuvoje.
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