MEDŽIOKLĖ NAMIBIJOJE 2018
Medžioklės sezonas: nuo balandžio iki lapkričio 15 d.
Medžioklės plotas: medžioklės valda įsikūrusi 110 km atstumu nuo Vindhuko oro uosto. Medžioklės plotų teritorija užima 5000
ha, tačiau savininkai medžioklę organizuoja ir kaimyniniuose plotuose, todėl medžioti galima 100 000 ha teritorijoje. Vienu metu
galima priimti 6 medžiotojus. Šie plotai pasižymi itin aukšta paslaugų kokybe bei papildomų paslaugų įvairove. Ši vieta puikiai tinka
norint su savimi į medžioklinę kelionę pasiimti visą šeimą – pagal Jūsų pageidavimą gali būti pasiūlyta įvairi pramoginė bei turistinė
programa bei aktyvus laisvalaikis fermoje ir už jos ribų!
Siūlomi medžioklės paketai (7 dienos Namibijoje):
Sumedžiojimas:
1 kudu (Kudu)
1 oriksas (Oryx)
1 karvinė antilopė (Hartebeest)
1 karpotis (Warthog)
1 šakalas (Jackal)
Paketo kaina: EUR 3500

Sumedžiojimas:
1 baltasnukė antilopė (Bleesbuck)
1 oriksas (Oryx)
1 karvinė antilopė (Hartebeest)
1 karpotis (Warthog)
1 šakalas (Jackal)
Paketo kaina: EUR 2900

Sumedžiojimas:
1 baltauodegė gnu (Black Wildebeest)
1 oriksas (Oryx)
1 karvinė antilopė (Hartebeest)
1 karpotis (Warthog)
1 šakalas (Jackal)
Paketo kaina: EUR 3500

Į paketo kainą įeina: apgyvendinimas, maitinimas, medžioklės organizavimas, pirminis trofėjų paruošimas, sporto ir laisvalaikio
praleidimo būdai (baseinas ir grožio salonas, apšviestas teniso kortas, stalo tenisas). Jeigu nėra galimybės sumedžioti pakete
numatytą žvėrį, kaina už jį išskaičiuojama iš bendros paketo kainos pagal galiojantį papildomų žvėrių sumedžiojimo kainoraštį.
Papildomos medžioklės dienos kaina:
1 medžiotojas x 1 profesionalus medžiotojas – EUR 210
2 medžiotojai x 1 profesionalus medžiotojas – EUR 180

Dienos kaina nemedžiojantiems:
Nemedžiojantis palydovas – EUR 105
Vaikams, jaunesniems nei 14 metų – EUR 50

Į medžioklės kainą neįskaičiuota:
vienkartinis organizavimo mokestis 50 € vienam medžiotojui;
 transferis iš oro uosto į medžioklės plotus (visai grupei
autobusu) – EUR 100 į vieną pusę;
 transferis iš Vindhuko miesto į medžioklės plotus (visai grupei
autobusu) – EUR 120 į vieną pusę;
 vizos ir draudimai;
 kelionė lėktuvu į Namibiją ir atgal;
 papildomos medžioklės dienos ir papildomi sumedžiojimai;
 trofėjų dezinfekavimas, supakavimas, dokumentų paruošimas,
persiuntimas į Lietuvą ir išmuitinimas;
 šautuvo nuoma ir šaudmenys;
 galvos kailio nulupimas iškamšai (cape) – EUR 20;
 asmeninės išlaidos, turistinė programa, arbatpinigiai.


Papildomų sumedžiojimų kainos 2018:
Kudu (Kudu)
EUR 1200
Juostuotoji gnu (Blue Wildebeest)
Oriksas (Oryx)
EUR 450
Impala*
Karvinė antilopė (Hartebeest)
EUR 450
Baltasnukė antilopė (Bleesbuck)
Šoklioji gazelė (Springbuck)
EUR 500
Žirafa* (Giraffe)
Karpotis (Warthog)
EUR 360
Strutis (Ostrich)
Stepių zebras (Burchell‘s Zebra)
EUR 900
Akmeninė antilopikė (Steenbuck)
Kalnų zebras* (Hartmann‘s Zebra)
EUR 900
Krūmynų dukeris (Grey Duiker)
Baltauodegė gnu (Black Wildebeest)
EUR 1100
Pavianas (Baboon)
Elandas* (Eland)
EUR 1500
Šakalas (Jackal)
Vandens ožys* (Waterbuck)
EUR 2000
Gepardas (Cheetah)

EUR 900
EUR 750
EUR 500
EUR 2000
EUR 400
EUR 300
EUR 300
EUR 100
nemokamai
EUR 2500

* Dienos kaina sutartinė!

Už sužeistus, bet nesurastus žvėris sumokama kaip už sumedžiotus!
Pasiūlyme nurodytos kainos gali kisti. Dėl tikslesnių kainų – susisiekite.
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