Dramblio medžioklė Šiaurės Namibijoje Kaprivyje 2019
Medžioklės trukmė: 14 medžioklės dienų
Geriausias laikas: nuo spalio vidurio.
Apgyvendinimas: prabangi palapinių stovykla su visais patogumais ir skalbimo paslauga.
Maitinimas: pilnas maitinimas įskaitant alkoholinius gėrimus.

14 dienų medžioklės 1x1 kaina vienam medžiotojui – 30 000 USD
Dramblio trofėjus (be dydžio apribojimų) – 18 000 USD

Medžioklės programa:

1 diena – kelionė iki medžioklės plotų. Ryte 6:30 iš Europos atskrendama į Vindhuko Hosea Kutako
tarptautinį oro uostą, iš čia transferis į Vindhuko vietinių skrydžių Eros oro uostą (apie 40 min automobiliu) ir
vietinis skrydis į Katima Mulilo (Š. Namibija, Kaprivis) oro uostą (1 val. 25 min.) Iš Katima Mulilo oro uosto –
transferis automobiliu į medžioklės stovyklą. Ginklo prišaudymas, poilsis.
2-15 dienos: 14 pilnų medžioklės dienų.
16 diena: transferis automobiliu į Katima Mulilo oro uostą, rytinis 11:45 skrydis į Vindhuko Eros oro uostą,
nusileidimas Erose 13:10. Transferis į Hosea Kutako tarptautinį oro uostą, vakarinis skrydis namo.
Sumedžiojus dramblį anksčiau galima keisti bilietus ir grįžti namo. Jeigu po dramblio medžioklės vykstama į
gepardo medžioklę – tiesioginis transferis automobiliu iš dramblio medžioklės stovyklos į gepardo medžioklę
vidurio Namibijoje.
Apmokėjimo sąlygos:

1) 50% medžioklės kainos (15 000 USD) sumokama užsisakant medžioklę.
2) Likę 50% medžioklės kainos sumokami likus 2 mėn. iki medžioklės pradžios.
3) Dramblio trofėjus apmokamas grynais vietoje po sumedžiojimo.
Į kainą įskaičiuota:

Neįskaičiuota:

 medžioklės licencija;
 medžioklės
organizavimas;
 pasitikimas/palydėjimas
Katima Mulilo oro uoste;
 transportas į/iš
medžioklės plotų iš/į
Katimo Mulilo oro uosto;
 šautuvo nuoma (.375
H&H Magnum);
 pilnas apgyvendinimas ir
maitinimas;
 pirminis trofėjų
paruošimas;
 trofėjų pristatymas
vietiniam taksidermistui.
















skrydžių bilietai iš Lietuvos į Vindhuką ir atgal;
transferis iš Hosea Kutako oro uosto į Eros oro uostą ir atgal;
skrydžių bilietai iš Vindhuko į Katima Mulilo ir atgal;
viza ir draudimai;
apgyvendinimas ir maitinimas iki ir po medžioklės (jei reikia);
šoviniai – 160 Eur už dėžutę;
dramblio sumedžiojimo mokestis – 18 000 USD (sumokamas po
sumedžiojimo);
papildomi sumedžiojimai pagal kainyną;
nemedžiojantis palydovas – 250 USD dienai;
asmeninės išlaidos;
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.
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