RUDOSIOS MEŠKOS MEDŽIOKLĖ BURIATIJOJE 2018

Medžioklės plotas: Rusija – Buriatija, Baikalo ežero rytinė pakrantė. Atvykimas – skrydis iki Maskvos, toliau skrydis iki
Ulan Ude (Buriatija) ir apie 4-5 val. kelionė automobiliu iki medžioklės vietos.
Turo datos (nuo/iki Vilniaus): 2018 04 24 - 05 05; 05 10 – 05 21; 05 20 – 05 31 (12 dienų, 8 medžioklės dienos)
Medžiotojų skaičius grupėje: 2-6 (1 medžiotojui – 1 vedlys ir 1 mašina / sniego motociklas)
Apgyvendinimas: medžioklinis namelis miške.
Oro temperatūra medžioklės regione: dieną 0/+10°C, naktį – 5/+5°C
Medžioklės būdas: tykojimas prie masalo.
Numatomas meškos trofėjaus dydis: iki 2,8 m.

Medžioklės kaina 1 medžiotojui nuo / iki Ulan Ude – 3100 EUR
Kaina nemedžiojančiam palydovui – 1800 EUR
Mokestis už trofėjus: kiekviena meška 2000€ (sužeidimas 1300€), kurtinys 380€ (sužeidimas 120€)
Į medžioklės kainą įskaičiuota:

Į medžioklės kainą neįskaičiuota:

 medžioklės organizavimas;

 Rusijos viza ir privalomas draudimas;

 pasitikimas ir išlydėjimas Maskvoje ir Ulan Ude;

 skrydžiai iš Lietuvos į Ulan Ude ir atgal;

 apgyvendinimas ir maitinimas medžioklės vietoje;

 nakvynė Ulan Ude ir maitinimasis prieš ir po medžioklės;

 licencijos ir dokumentai medžioklei;

 palydovas,

 visas transportas medžioklės metu;
 šautuvo įvežimo leidimas;
 pirminis trofėjų paruošimas.

lydintis medžiotojus, skrendančius
nuosavais ginklais per Maskvą – 1000 €;
 CITES leidimas meškai – 250 €;
 alkoholis, arbatpinigiai ir asmeninės išlaidos;
 trofėjų parsiuntimas į Lietuvą.

su

Mokėjimai:
Avansinis mokėjimas užsakant medžioklę – 1500 € vienam medžiotojui.
Galutinis apmokėjimas už medžioklės organizavimą vyksta grynais Maskvoje arba atvykus į medžioklės vietą – 1600 €
vienam medžiotojui.
 Mokestis už trofėjus (po sumedžiojimo) sumokamas grynais pagal aukščiau nurodytą trofėjų kainoraštį.



Medžioklės programa:
1 diena: Išskridimas iš Vilniaus oro uosto, atvykimas į Maskvą (Šeremetjevo oro uostas), vakare skrydis į Ulan Ude.
2 diena: Atskridimas į Ulan Ude ryte 8 val., kelionė automobiliu (4-5 val.) į medžioklės vietą taigoje, įsikūrimas, šautuvo
prišaudymas.
3-10 dienos: pilnos 8 medžioklės dienos medžiojant mešką, kurtinį.
11 diena: išvykimas iš medžioklės ploto į Ulan Ude, nakvynė viešbutyje.
12 diena: ryte išskridimas į Maskvą ir tą pačią dieną iš Maskvos į Vilnių.
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